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رشان همدقم 

یلاعت همساب 

نداد ناشن  يارب  يرـشب  لقع  ياهدومن  نیرتابیز  زا  لالدتـسا  لقع و  َملاـع  رد  يرهوج ، تکرح  ناـهرب  نیقیدـص و  ناـهرب  ملـسم 
هکلب تسین ، َملاـع  يارب  ادـخ  تاـبثا  رد  ًافرـص  ناـهرب  ود  نیا  تمظع  .تسا  نیملاـعلا  بر  ترـضح  ّتیلع  قلخ و  ملاـع  تیلوـلعم 

.دراذگ یم  ناسنا  رایتخا  رد  هک  تسا  ینیب  ناهج  نآ  تقد  تعسو و  رد  اه  نآ  تمظع 

ناشیا هک  تسا  يرهوج  تکرح  نیقیدص و  ناهرب  عوضوم  رد  هدازرهاطداتـسا  سیردت  لاس  تسیب  زا  شیب  لصاح  رـضاح ؛ باتک 
لباق رتشیب  هچ  ره  رکفت  لها  يارب  ار  ناهرب  ود  نیا  هجوت ، لباق  ياه  يدـنب  میـسقت  يراکتبا و  ياه  شور  اب  دوخ  سیردـت  یط  رد 

ار ام  هک  دوب  نیمه  تسا و  نآ  جیاتن  ناهرب و  ِندومن  سوملم  ندرک و  يدربراک  داتـسا ، شور  رد  رت  مهم  همه  زا  .تسا  هدومن  مهف 
.میهد رارق  اه  ثحب  عون  نیا  هب  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  ار  هعومجم  نیا  هک  تشاد  نآ  رب 

7 ص :
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قیمع و یمدق  تایاور  نآرق و  زا  معا  ینید  نوتم  رد  دهاوخب  عقوم  ره  دنک  یم  ساسحا  ناسنا  یبهذـم ، رکفت  ینید و  یگدـنز  رد 
.دریگ ددم  دیآ ، یم  تسد  هب  قوف  نیهارب  رثا  رد  هک  یتینارون  زا  دراد  زاین  تخس  درادرب ، رکفت  اب  هارمه 

زا دوش و  یم  ور  هبور   (1)« ُریِصَْملا ِهللا  َیِلا  ِضْرَالا َو  ِتاوَمَّسلا َو  ُْکُلم  ِهِّلل  َو   » لثم ییاه  هیآ  اب  نآرق  رد  ناسنا  اهراب  لاثم ؛ ناونع  هب 
هب تیکلام  نیا  میمهفب  رگا  یلو  .تسا  ادخ  زا  نیمز  نامـسآ و  تیکلام  دیامرفب ؛ دـهاوخ  یم  هیآ  هک  دـمهف  یم  يرهاظ  ینعم  رظن 

تـسد هب  دوش ، یم  لصاح  نآ  زا  دـعب  لبق و  تاـیآ  اـب  هطبار  رد  هیآ  نیا  ندروآ  زا  هک  ار  يا  هجیتن  میناوت  یم  تسا ، يا  هوحن  هچ 
دنوادخ و نیب  تسا و  نیمز  اه و  نامسآ  شخب  یتسه  قلاخ و  دنوادخ  رگا  هک  دشاب  هدرک  رکف  لبق  زا  ناسنا  دیاب  مّلـسم  .میروآ و 
اب َملاـع  هطبار  رگید  دوش و  یم  قلاـخ  یّلجت  قولخم ، هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا و  ناـیم  رد  یـشخب  یتسه  هطبار  شتاـقولخم ،

میمهف و یم  ار  َملاع  رد  َملاع  قلاخ  روضح  هوحن  هک  تسا  هتکن  نیا  مهف  زا  سپ  .دوب  دهاوخن  ردام  دـنزرف و  هطبار  لثم  َملاع ، ِقلاخ 
ام هچنانچ  هنرگو  دیامن  دزشوگ  ام  هب  ملاع  رد  ار  دوخ  قلطم  فرـصت  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  میوش  یم  هجوتم  رکفت  نیا  نتـشاد  اب 

فرصت هطبار  قوف ، هیآ  رد  دنوادخ  رکذت  زا  میناوت  یم  هنوگچ  میشاب  هتشادن  شتاقولخم  اب  دنوادخ  هطبار  عون  زا  یحیحـص  روصت 
.میوش رکذتم  ار  تاقولخم  هب  تبسن  شقلطم 

8 ص :

هیآ 42. رون ، هروس  - 1

نافرع ات  ناهرب  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 18 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14816/AKS BARNAMEH/#content_note_8_1
http://www.ghaemiyeh.com


مهف رد  رایـسب  دوش ، یم  لـصاح  ناـسنا  يارب  يرهوج  تکرح  نیقیدـص و  نیهارب  رثا  رد  هک  یتارکفت  دـنک  یم  نشور  قوف  لاـثم 
، دنا هدرک  رکفت  هب  توعد  ناشنانخس  مهف  رد  ار  ام  هراومه  تایاور  نآرق و  بحاص  ًاساسا  دنک و  یم  کمک  وا  هب  تایاور  تایآ و 

راذگاو هدنناوخ  ِنازیزع  دوخ  هب  ار  هجیتن  ام  .دـشخب  یم  توق  قولخم  قلاخ و  نیب  هطبار  ِعوضوم  رد  ار  ناسنا  رکفت  قوف ، نیهارب  و 
یناـفرع هاـگن  ینید و  نوـتم  مهف  رد  يرهوـج  تکرح  نیقیدـص و  نـیهارب  ریثأـت  دروـم  رد  رتـشیب  ياـه  هنوـمن  رکذ  زا  مـینک و  یم 

هللاءاش نإ  هک  داد  هئارا  یهجوت  لباق  رایسب  ياه  هنومن  ناوت  یم  يرهوج  تکرح  ناهرب  جیاتن  دروم  رد  هچرگ  مینک ، یم  يراددوخ 
.دوب دیهاوخ  نآ  دهاش  دوخ  روکذم  ناهرب  يور  رب  تقد  اب 

هتکن نامه  رگید  دوب و  ثحاـبم  نیا  بلاـط  ناتـسود  دوخ  ياـضاقت  یکی  دـش ؛ رثا  نیا  راـشتنا  رد  قیوشت  بجوم  هک  يرگید  تلع 
يروط هب  .تسا  نافرع  هفسلف و  نیب  روکذم  نیهارب  ندوب  لپ  طبار و  نآ ، دنا و  هدرک  حرطم  دوخ  همدقم  رد  داتـسا  هک  تسا  یقیقد 
ناـسنا يارب  يرهوـج  تکرح  نیقیدـص و  نیهارب  رثا  رد  هک  يرظنم  هاـگن و  دریذـپ ، یم  یتـحار  هـب  يرظن  بحاـص  ِناـسنا  ره  هـک 

نیا يور  رب  ندرکراک  ًالمع  دوب و  دهاوخ  رثؤم  افرع  ینافرع  تادوهـش  شریذـپ  ملاع و  هب  ینافرع  هاگن  رد  رایـسب  دوش  یم  لصاح 
هللاءاش نإ  .دشاب  یم  يونعم  كولس  هوحن  کی  تسا ، لقعت  عون  کی  هک  نیا  رب  هوالع  ناهرب  ود 

نازیملا ُّبل  تاراشتنا 

9 ص :
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هدنسیون همدقم 

هراشا

یلاعت همساب 

هیلاعتم تمکح  یفسلف  بتکم  ققحت  یتامدقم  طیارش 

نآ ماغدا  ناکما  هک  دندوب  هدومیپ  ار  یهار  یمالسا ، گنهرف  رد  مالک »  » و هفـسلف »  » و نافرع »  » زا کی  ره  مشـش ، نرق  نایاپ  رد  - 1
ِيرهاظ مالک  .دوب  هداد  يدرورهـس  یقارـشا  هفـسلف  هب  ار  دوخ  ياـج  انیـس  نبا  ِیئاـشم  هفـسلف  .دوب  هدرک  مهارف  ناـمز  نآ  رد  ار  هس 

ماجنارـس و  دوب ، هدرپـس  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  يزار و  رخف  یلازغ و  مـالک  یقارـشا  حور  هب  ار  شیوـخ  ياـج  هیلوا ، هرعاـشا 
یبرع نب  نیدلا  یحم  ربکا  ِخیش  هک  دش  مهارف  مالـسا  ناهج  رد  نافرع  يارب  يرظن  مجـسنم  ماظن  کی  ییادیپ  تهج  مزال  تامدقم 

هللا همحر  » اردصالم هیلاعتم  تمکح  بتکم  عولط  لماع  نافرع ، رد  یبرع  نبا  رکفت  روهظ  درک و  ققحم  ار  نآ  ( 569 دلوتم  ) یسلدنا
« هیلع هللا  همحر  » اردصالم .دش  هفسلف  رد  هیلع »

11 ص :
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تمحر هب  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  رفـس  نیمتفه  زا  تشگرب  رد  هرـصب  رد  لاس 1050  رد  دلوتم و  زاریـش  رد  ياه 979  لاس  دودح 
.تسویپ يدزیا 

هب یصاخ  یگدنشخرد  وا  راکفا  هک  تسا  لاس  دصراهچ  .تسا  مالسا  هفـسالف  نیرتگرزب  زا  یکی  مّلـسم  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم
دوـخ هجوـتم  ار  يرـشب  رکفت  ناـهج  هتـشذگ ، زا  رت  نیرفآ  شقن  زور  هب  زور  هـک  دور  یم  هدیـشخب و  مالـسا  ناـهج  یملع  لـفاحم 
همحر » اردصالم یفـسلف  هناوتـشپ  اب  عیـشت و  بتکم  رد  هک  دنناد  یم  یندمت  ار  هدنیآ  ندمت  ناهج ، نارکفتم  هک  يروط  هب  دنادرگ ،

.درک دهاوخ  روهظ  هیلع » هللا 

لالدتسا نابز  هب  یمالسا  نافرع  رانک  رد  ار  یحَو  ياه  مایپ  تسا  هتسناوت  هیلاعتم  تمکح  هفـسلف  هیلاعتم : تمکح  تایـصوصخ  - 2
نید هب  رایـسب  هیلاعتم  تمکح  قیرط  زا  هفـسلف  تفگ : ناوت  یم  هک  تسا  اذـل  تسا و  راک  نیمه  رد  اردـصالم  تمظع  دـهد و  هئارا 

دروـم رد  هـیلع » هللا  هـمحر  » ینیمخ ماـما  نوـچ  یــسانش  نـید  هـیقف  دــینک  یم  هظحـالم  هـک  تساـج  نـیا  تـسا و  هدــش  کـیدزن 
داعم ثحب  رد  نآ  لح  هب  یلعوب  هک  ار  یتالکـشموا  اردصالُْملااَم ، َکئرْدَا  ام  َو  اردـصالم ! : » دـیوگ یم  هیلع » هللا  همحر  » اردـصالم

يا هرفس  رس  رب  ام  همه  : » دنا هتفگ  هک  هدش  لقن  هیلع » هللا  همحر  » ییابطابط همالع  لوق  زا  ای  (1) و  «. تسا هدرک  لح  دوب ، هدشن  قفوم 
زین اردـصالم  دوخ  تسا - هیلع » هللا  همحر  » اردـصالم هفـسلف ، رد  دـنوخآ »  » زا روظنم  دـنا - » هدرک  نهپ  دـنوخآ  موحرم  هک  میتـسه 
رود هب  یهلا  هقح  تعیرـش  زا  : » دیوگ یم  هعبرا  رافـسا  رد  دنـسر و  یم  مه  هب  یفـسلف  يایاضق  همه  رد  عرـش » لقع و   » تسا دقتعم 

ِینیقی فراعم  ردصم  نآ  ماکحا  هک  تسا 

12 ص :

«. ای  » ص يرهف ، دمحادیس  همجرت  رحس ،» ياعد  ریسفت  - » 1
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(1)« دشابن يرورض 

(2)« دشابن تنس  باتک و  قباطم  نآ  نیناوق  هک  يا  هفسلف  لاح  هب  ياو  : » دیوگ یم  لصا  هس  هلاسر  رد  ای  و 

هک دیسر  لامک  زا  يا  هلحرم  هب  یمالسا  تمکح  نرق  ُهن  هر » » اردصالم اب   » تسا دقتعم  هیلع » هللا  همحر  » يرهطمدیهـش هک  يروط  هب 
شـشوک ...تفاـی  جازتـما  مـه  اـب  ناـهج  هراـب  رد  یلک  عیـسو و  ِرظن  کـی  رد  ینامـسآ  یحَو  یقوذ و  یلالدتـسا و  هفــسلف  قیاـقح 
ماجنارس وا  دوب ، هفسلف  هعیـش و  میلاعت  ًاصوصخ  نید و  نیب  یگنهامه  داجیا  جازتما و  رد  زیچ  ره  زا  شیب  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم

شور هنوگچ  هک  دـهد  ناشن  دـناسر و  رمث  هب  دوب  هدـش  زاـغآ  یگنهاـمه  نیا  شیادـیپ  يارب  يدـنِک »  » زا هک  ار  یتضهن  دـش  قفوم 
(3) و «. دوش یم  رجنم  تقیقح  کی  هب  هرخـالاب  تسا ، هدیـسر  ناـسنا  تسد  هب  یحو  هار  زا  هچ  نآ  و  یقارـشا ، یقوذ و  لالدتـسا و 
وا قیقد  يوریپ  هیعرـش و  تادهاجم  رد  وا ،  هداعلا  قوف  یلقع  تقد  رب  هوالع  دـیاب  رما  نیا  رد  ار  گرزب  یناحور  نیا  تیقفوم  تلع 

.تسناد مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تعیرش  زا 

تیـصخش جوا  تسا  هتـسناوت  يرهوج ، تکرح  ناـهرب  نیقیدـص و  ناـهرب  حرط  اـب  هیلع » هللا  همحر  » اردـصالم تفگ  ناوـت  یم  - 3
ناهرب ود  نیا  میدقتعم  ام  .دیامن  دوخ  رادماو  ار  ناهج  نادنمـشیدنا  دناسرب و  تابثا  هب  خـیرات  هشیمه  يارب  ار  دوخ  يونعم  یلقع و 

مزال نافرع  رد  قیقحت  لها  رب  رظنم  نیمه  زا  و  نافرع ، يوس  هب  ناهرب  زا  تسا  يریس  یترابع ؛ هب  بلق و  لقع و  نیب  تسا  یلپ 

13 ص :

ص 12. رتفد 47 ، ناملسم ، نانز  تضهن  هیلع »» هللا  همحر  » اردصالم هراودای  - » 1
ص 13. نامه ، - 2
ص 26. نامه ، - 3
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تیاهن رد  افرع و  نانخـس  قمع  هب  قیرط  نیا  زا  دننک و  ادج  دوخ  زا  ار  مهَو  رد  ندشراتفرگ  هصیقن  ناهرب ، ود  نیا  رد  تقد  اب  تسا 
هللاءاش نإ  .دنبایب  تسد  رت  تحار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نخس 

همحر » اردصالم قیمع  هشیدنا  یلاع و  بلاطم  زا  ار  امـش  زگره  باتک  نیا  بلاطم  هک  منک  یم  دیکأت  زیزع  ناگدنناوخ  تمدخ  - 4
قیقحت تاعوضوم  نیا  رد  ًاقیمع  هک  دیتسه  لیام  رگا  هکلب  دـنک ، یمن  زاین  یب  يرهوج  تکرح  نیقیدـص و  ناهرب  رما  رد  هیلع » هللا 

.دشاب یبوخ  عورش  دناوت  یم  هللاءاش  نإ  ثحابم  نیا  دینک ،

هتـسد دشاب  ناسآ  نآ  مهف  هک  يوحن  هب  ار  بلاطم  ما  هدرک  یعـس  هک  نیا  ّالا  ما ، هدادـن  ماجنا  دـشاب  هجوت  روخ  رد  هک  يراک  هدـنب 
.دوش لقتنم  ثحب  یلصا  روظنم  هب  رتدوز  مرتحم  هدنناوخ  ات  مروآ  رد  باوج  لاؤس و  تروص  هب  ای  منک و  يدنب 

هدازرهاط

14 ص :
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نیقیدص ناهرب 

هراشا

15 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

لازیال دوجو  رب  هک  يا  هیواز  هب  انب  ناهرب  ره  هک  دـنا  هدومن  حرطم  ار  ینیهارب  دـنوادخ  دوجو  تابثا  يارب  مادـکره  یهلا  ناـفوسلیف 
دنک یم  یتسه  رد  قح  ترـضح  صاخ  روضح  زا  يا  هوحن  هجوتم  ار  ام  دنوادخ ، دوجو  تابثا  رب  هوالع  دیاشگ ، یم  قح  ترـضح 

همحر » اردصالم تسا و  نیهارب  نیرتهب  زا  یکی  قح ، ترـضح  هیلاع  تالامک  هب  هجوت  ینعی  مود ، هتکن  تهج  زا  نیقیّدص  ناهرب  و 
.تسا نآ  حارط  درک ، دیهاوخ  هظحالم  لیذ  رد  هک  يوحن  هب  یهلا  فوسلیف  نآ  هیلع » هللا 

یم حرطم  ریز  رارق  هب  دـنب  رد 12  هدـش  يدـنب  هرامـش  تروص  هب  ار  نیقیدـص  ناهرب  ثحابم  ناـهرب ، نیا  نتخومآ  رت  تحار  يارب 
: مییامن

ناهرب ياعدا  - 1

هب دش و  ادـخ  هجوتم  ادـخ ، دوخ  زا  ناوت  یم  تسین و  يا  همدـقم  چـیه  هب  زاین  دـنوادخ  دوجو  تابثا  يارب  تسا  یعّدـم  ناهرب  نیا 
چیه زا  ادـخ  اب  طابترا  يارب  هک  نینمؤم  زا  هدـع  نآ  ینعی  نیقیدـص  هک  ارچ  تسا ، هدـش  هدـیمان  نیقیدـص  ناهرب ، نیا  لـیلد  نیمه 

هجوتم ادخ  راثآ  زا  هدرکن و  هدافتسا  يا  هطساو 

17 ص :
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هب هزمحوبا  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  نانچ  .میوش  یم  رون  هجوتم  رون ، دوخ  قیرط  زا  هک  نیا  لثم  .دنا  هدشن  ادـخ 
: دننک یم  ضرع  ادخ 

.تدوخ رب  ارم  يدومنهر  تدوخ  وت  متخانش و  ار  وت  وت ، قیرط  زا  وت و  هب  ْکیَلع » ِینَْتَللَد  َْتنَا  َو  ُکْتفَرَع ، َِکب  »

يزیچره دوهـشم  وا  هک  تسین  یفاک  وت  راـگدرورپ  اـیآ  ینعی   (1)« دیهَـش ٍْئیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَا  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْملَوَا  : » دـیامرف یم  نآرق 
دوهشم هللا »  » ترـضح دوهـش  زا  دعب  زیچ  نآ  دوب و  دهاوخ  هللا »  » امـش یلبق  دوهـشم  دیـسانشب ، دیهاوخب  هک  ار  يزیچره  ینعی  .تسا 

دروم زیچ  نآ  سپـس ، مینیب  یم  ار  رون  لوا  مینیبب  ار  يزیچ  میهاوخب  تاسوسحم  ملاع  رد  هاگره  لاثم  ناونع  هب  .دریگ  یم  رارق  امش 
(2) .میرادن زاین  يا  همدقم  چیه  هب  ادخ  هب  ندرب  یپ  يارب  نیقیدص  ناهرب  ساسا  رب  هجیتن  رد  .دریگ  یم  رارق  ام  هدهاشم 

18 ص :

هیآ 53. تلصف ، هروس  - 1
َّنا ْمَلْعاَو  دیامرف : یم  نیقیدص  ناهرب  اب  هطبار  رد  رافسا ، دلج 6  زا  لوا ، فقوم  لوا ، لصف  يادتبا  رد  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم - 2

و ضعب ، نم  رَْونَا  فَرْـشَا و  قثوَا َو  اهـضعب  نکل  اَـهیِّلَُوم » َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلـکل  َو  ، » هریثک تاـهج  لـئاضفوذ و  ّهنـال  هریثـک  هللا  یِلا  قرّطلا 
وه دوصقملا و  نیع  وه  دوصقملا  یِلا  قیرّطلا  نوکیف  هقیقحلاب ، هریغ  ناهربلا  یف  طسولا  نوکی  يّذلاوه ال  هیلا  اهفرشَا  نیهاربلادسَا و 

ياه هار  ینعی ؛ .هلاعفا  یلع  هتافـصب  هتافـص و  یلع  هتاذـب  نودهـشتسی  ّمث  هیلع ، یلاـعت »  » هب نودهـشتسی  نیذـّلا  نیقیدّـصلا »  » لـیبس
يادخ هک  تسا  یتهج  يرکفتم  ره  يارب  تسا و  يا  هریثک  تاهج  لئاضف و  ياراد  راگدرورپ  هک  اریز  تسا ، دایز  ادـخ  هب  ندیـسر 

نیرت و مکحم  تسا ، رگید  ياه  هار  زا  رت  ینارون  رترب و  رتدامتعا و  لباق  اه  هار  زا  یـضعب  نکل  .دـهد  یم  وا  هب  ار  تهج  نآ  یلاعت 
قیرط نیا  تسا و  دوصقم  يوس  هب  هار  تروص  نآ  رد  هک  دشابن ، بجاو  زا  ریغ  طسو ، ّدـح  نآ  رد  هک  تسا  یناهرب  ناهرب ، نیرترب 

دعب سپـس  دنرب  یم  هللا  هب  یپ  یتسه  تقیقح  رد  لمأت  اب  لوا   ) دنا هدش  دنوادخ  هجوتم  دنوادخ  دوخ  زا  اه  نآ  هک  تسا  نیقیدص » »
سپس دننک .) یم  داهـشتسا  يرگید  زا  سپ  یکی  بجاو  لاعفا  رب  بجاو  تافـص  زا  هاگنآ  تافـص و  رب  بجاو  تاذ  هب  ندرب  یپ  زا 

نولصی ّمث  ٍءیـش  ّلک  لصا  ّهنا  نوملعی  هنوققحی و  دوجولا و  یِلا  َنورُْظنَی  نیینابّرلا  ّنال  کلذ  و  دیامرف : یم  ناهرب  لصا  اب  هطبار  رد 
لْجَاـِل ـال  هقحلی  اـّمنِاَف  کـلذ  ریغ  هیلولعملا و  هجاـحلا و  ناـکمالا و  اـما  و  دوجولا ، بجاو  هتقیقح  لـصا  بسحب  ّهنا  یِلا  هیِلا  رظَّنلاـب 

یِلا َنولِـصی  ناکمالا  وا  بوجولا  مزلی  ام  یف  رظّنلاب  ُّمث  هتقیقح ، لصا  نَع  هِجراخ  مادـعا  صئاقن و  لْجَِال  لب  هتقیقح ، یهامب  هتقیقح 
هللا یلا  وعدا  یلیبس  هذه  لق   » یلاعت هلوق  یف  امک  ءایبنالا  هقیرط  هذه  و  هراثآ ، هلاعفا و  هیفیک  یِلا  هتافص  نم  هتافـص و  هتاذ و  دیحوت 

لصا یتسه  ایآ  هک  دننک  یم  رظن  دوجو »  » رد ادتبا  .تسا  ینّابر  ناشرکف  دنا و  تیبوبر  َملاع  هب  قلعتم  هک  نانآ  ینعی ؛ هریـصب .» یلع 
دننیب یم  سپـس  دـنراد ، یتسه  ققحت و  نآ ، هلیـسو  هب  ءایـشا  هیقب  تسا و  تباث  ققحتم و  یتسه  هک  دـننک  یم  یـسررب  هن ، اـی  تسا 

تبـسن دوجو  هب  هک  تیلولعم  تجاح و  ناـکما و  لـثم  یتافـص  و  تسا ، دوجولا  بجاو  شتقیقح ، بسح  هب  ًاـتاذ و  یتسه  تقیقح 
.تسا دوجو  تقیقح  لصا و  زا  جراخ  هک  تسا  ییاـه  صقن  تهج  هب  هکلب  تسین ، دوجو  تقیقح  لـصا و  تهج  هب  دوش  یم  هداد 
دنـسر یم  هجیتن  نیا  هب  تسین ، بجاو  رد  صقن  تسا و  تیمامت  بوجو  همزال  هک  نیا  و  ناکما ، بوجو و  همزـال  رد  رظن  اـب  سپس 
ربمایپ هب  دـنوادخ  هک  يروط  هب  تسا ، ءاـیبنا  هقیرط  هقیرط ، نیا  دـیامرف : یم  .درادـن  کیرـش  تفـص  اـی  تاذ  رد  یلاـعت  بجاو  هک 

یم هللا »  » يوس هب  ریغ ، هب  رظن  نودب  ییانیب و  تریـصب و  رـس  زا  هک  تسا  نم  هار  نیا  وگب  دـیامرف : یم  هلآو » هیلع  هللا  تاولـص  » دوخ
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هّدِعُم تلع  اب  یقیقح  تلع  توافت  - 2

رد هک  ارچ  تسا ، هِّدِعُم  تلع  اب  یقیقح  تلع  قرف  دوش ، ضرع  دیاب  نیقیدص  ناهرب  دـصقم  ندـش  هجوتم  يارب  هک  يا  هتکن  نیمود 
ار لولعم  دوجو  عقاو  هب  تلع  هّدـِعُم ، تلع  رد  یلو  دوش ، یم  رداص  تلع  طسوت  لولعم  دوجو  دوش ، یم  هتفگ  یقیقح  تلع  فیرعت 

.لولعم هدننک  داجیا  هن  تسا و  لولعم  یهد  لکش  ای  تکرح و  لماع  تلع ؛ هکلب  دوش ، یمن  ببس 
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چـگ و رجآ و  هکلب  هدادـن ، نامتخاس  هب  ار  نامتخاس  دوجو  اّنب ، صخـش  عقاو  رد  هک  تسا  نامتخاس  داجیا  رد  اـّنب  لـثم  هّدـِعُم  تلع 
وا هب  ار  دنزرف  ندب  ِدوجو »  » هک دنزرف  ندمآدوجو  هب  رد  ردام  ردـپ و  لثم  ای  تسا ، هدروآ  رد  تکرح  هب  هدرک و  بیکرت  ار  نامیس 

.دریگ رارق  دنزرف  ندب  ندمآدیدپ  ریسم  رد  دنا  هدروخ  ود  نآ  هک  ار  ییاهاذغ  ات  هدش  یطیارش  ردام  ردپ و  ِندب  هکلب  دنا ، هدادن 

ياه ثحب  رد  .دهد  یم  نآ  هب  ار  لولعم  دوجو  هک  تسا  یتلع  یقیقح ، تلع  نوچ  .تشادنپ  یقیقح  تلع  ار  هّدعم  تلع  دیابن  سپ 
قیرط زا  اه  هدیدپ  همه  دوجو  هک  يروط  هب  تسه  زین  یقیقح » تلع  ، » َملاع رد  هّدعم » تلع   » رب هوالع  هک  دش  دـهاوخ  تباث  هدـنیآ 

: دییامرف هجوت  تلع  ود  نآ  نیب  توافت  هب  ریز  حرط  رد  .دوش  یم  دوجوم  یقیقح ، تلع  ِیهددوجو 

ّتلع

ار لولعم  یتسه  دوجو و  هک  تسا  یتلع  یقیقح :

رد نیقیدص  ناهرب  تسوا و  وترپ  همه  اه ، هدیدپ  ریاس  دوجو  هک  قلطم  یتسه  لثم  .دهد  یم 

تسا نآ  تابثا  ددص 

نآ رد  هک  یطیارش  نآ  زا  تسا  ترابع  هّدِعُم :

ندب ندمآدوجو  هب  طیارش  هک  ردام  ندب  لثم  دهد ، یم  دوجو  ار  لولعم  یقیقح ، تلع  طیارش ،

.دنزرف ندب  دوجو  تلع  هن  تسا ، دنزرف 

تاحفـص رد  سپـس  دوش و  یم  حرط  دـییامرف  یم  هظحـالم  هک  یتروص  هب  ناـهرب  لـصا  موس ، هتکن  رد  قوف ، هتکن  ود  رکذ  زا  سپ 
.دریگ یم  رارق  حرش  دروم  نآ  ِدنبدنب  دعب ،

20 ص :
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ناهرب لصا  - 3

هراشا

هک میبای  یم  میتسین  ییاطسفوس  نوچ  فلا -

.دنتسه ام  فارطا  رد  یتادوجوم 

نیع  » دیاب شدوخ  ای  يدوجومره  نوچ  ب -

ای ام  فارطا  تادوجوم  نیا  سپ  .دشاب  هدمآ  دوجو  هب  دوجو » نیع  » زا ای  دشاب و  دوجو »

ام یِلا  یهَْتنَی  ْنَا  َُّدبال  ِضَرَْعلِاب  ام  ُّلُک  :» نافوسلیف لوق  هب  .دنوش  متخ  دوجو » نیع   » هب دیاب  ای  دنشاب و  دوجو » نیع   » دیاب

ینعی « تاّذلِاب

بآ يارب  يروش  لثم  یضرعلابام -  ره  دیاب 

.دوش متخ  کمن - يارب  يروش  لثم  یتاذلابام -  کی  هب  ًامتح 

اریز تسا .  لامک » نیع  «، » دوجو نیع  - » ج

« دوجو نیع   » یتقو سپ  تسا .  نایم  رد  مدع »  » ياپ ًامتح  تسا ، نایمرد  صقن »  » ياپ اجره 

یتیدودحم عون  چیه  دیاب  دوجو » نیع   » ینعی میشاب .  هتشاد  لامک » نیع   » دیاب میراد 

نیع  » لثم ای  درادن ، یتیدودحم  چیه  يروش  رظن  زا  هک  يروش » نیع   » لثم دشاب ،  هتشادن 

«. يرت نیع   » ای ینیریش ،»

ياراد رسارس  ام  فارطا  تادوجوم  د -

، تسین اهاج  هیقب  رد  تسه و  ییاجرد  ًالوا : گنس  کی  ًالثم  .دنتسه  صقن  تیدودحم و 

.دنتسین دوجو » نیع   » مادک چیه  تادوجوم  نیا  سپ  .تسین  اهزیچ  تسه و  يزیچ  ًایناث :

یفرط زا  و  دنراد ، دوجو  ام  فارطا  تادوجوم  نیا  هک  الاح  ه -

.دنوش متخ  تسا  قلطم » لامک   » نامه هک  دوجو » نیع   » هب دیاب  سپ  دنتسین ، دوجو » نیع   » مه
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: دهد یم  هجوت  ریز  تاکن  هب  ار  ام  ناهرب  لصا  رد  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم دینک  یم  هظحالم  هک  نانچمه 

ندوب ییاطسفوس  هک  ارچ  .دینکن  راکنا  دیبای  یم  دوخ  فارطا  رد  هک  ار  یتادوجوم  دیشابن و   (1) ییاطسفوس امش  تسا  یفاک  فلا -
نیع نآ  راکنا  هک  تسا  یهیدـب  ردـق  نآ  دوخ ، نهذ  زا  جراخ  تاـیعقاو  هب  داـقتعا  یفرط  زا  تفرگ ، دـهاوخ  ار  رکفت  هنوگره  ولج 

هک هچنآ  همه  مدقتعم  مرادـن و  لوبق  مدوخ  نهذ  زا  جراخ  رد  ار  يزیچ  چـیه  نم  : » دـییوگ یم  امـش  یتقو  هک  ارچ  .تسا  نآ  تابثا 
شیارب هک  ار  یـسک  ناتدوخ و  دوجو  هلمج  نیا  نتفگ  اب  عقاو  رد  جراخ .» رد  هن  تسا و  نهذ  رد  همه  تسه ، جراخ  رد  مرادنپ  یم 

رما یجراخ  تایعقاو  نتفریذـپ  هک  ارچ  دـش ، تابثا  نیع  امـش  راکنا  ًـالمع  سپ  .دـیا  هتفریذـپ  جراـخ  رد  دـییوگ ، یم  ار  نخـس  نیا 
هک دیـشاب  یلومعم  ناسنا  کی  رکفت ، رظن  زا  ینعی  دیـشابن ، ییاطـسفوس  تسا  یفاک  دیوگ : یم  ادتبا  ام  فوسلیف  اذـل  .تسا  یهیدـب 

(2) .تسا هدرکن  بلس  دوخ  زا  ار  رکفت  تردق 

22 ص :

رکنم ار  دوخ  كاردا  ِتایهیدب  هک  یـسک  ینعی  .دشاب  نهذ  زا  جراخ  ناهج  تیعقاو  رکنم  هک  دنیوگ  یم  یـسک  هب  ییاطـسفوس  - 1
.ددرگ

تیعقاو ایآ  هک  مینک  ثحب  هک  نیا  زا  لبق  ام  دـیامرف : یم  نیقیدـص  ناهرب  رب  دوخ  هیقیلعت  رد  هیلع » هللا  همحر  » ییاـبطابط همـالع  - 2
تیعقاو لصا  راکنا  هطـسفس  اریز  .تسا  هطـسفس  لباقم  هطقن  نیا  هک  میریذـپ  یم  ار  تیعقاو  لصا  دوجو ، ای  تسا  تیهام  یجراخ ،

ناوت یمن  ار  تیعقاو  لصا  .میبای و  یم  تیعقاو  لصا  شریذـپ  هب  رطـضم  ار  يروعـش  يذ  ره  ام  .تیعقاو  لصا  تابثا  هفـسلف  تسا و 
لمأتملل رهظی  انه  نِم  و  دنیامرف : یم  رخآ  رد  ...تسین و  تابثا  لباق  هجو  چیه  هب  تسا و  تاذلاب  یهیدب  لصا ، نیا  اریز  درک ، تابثا 

لصا دش  نشور  هک  نیا  زا  سپ  ینعی  هقیقحلاب ، تاهیبنت  هل  هبثملا  نیهاربلاو  ناسنالا ، دنع  يرورـض  تاذلاب  بجاولا  دوجو  لصا  ّنا 
يارب هار  دـنا ، نآ  زا  هدـنهد  ربخ  تقیقح  رد  همه  نآ ، هدـننک  تابثا  نیهارب  و  تسا ، يرورـض  ناسنا  دزن  رد  تاذـلاب  ِبجاو  ِدوجو 
لکش نیرت  ییاهن  دنیامرف : یم  هللا » هظفح  » یلمآ يداوج  هللا  تیآ  یقرواپ ص 14 .» رافسا ج6 ، » دوش یم  زاب  یفسلف  لئاسم  زا  ثحب 

تیرابتعا دوجو و  تلاـصا  ناـیرج  اریز  هدرک ، هدارا  هرـس » سدـق  » ییاـبطابط همـالع  داتـسا  هک  تسا  ناـمه  نیقیدـص  ناـهرب  ریرقت 
رد نآ ، مدع  يوهام و  قدص  رایعم  و  موهفم ، تیهام و  قرف  نایرج  و  تیلولعم ، تیلع و  نوناق  دوجو و  کیکشت  نایرج  و  تیهام ،

شخب حرش  رافسا ، حرش  » .تسین ذوخأم  هرس » سدق  » ییابطابط همالع  ناهرب  رد  یلو  تسا  ذوخأم  هرس » سدق  » نیهلأتملاردص ناهرب 
زا نوچ  تسا  نیهاربلاّدسَا  اما  .رـصخا  مه  تسا و  ّدسا  مه  همالع  داتـسا  نایب  نیا  دنیامرف : یم  زین  و  مشش ص 304 » دلج  زا  مراهچ 

هدرب یپ  تیعقاو  نامه  یلزا  ترورض  هب  تیعقاو  دوخ  زا  هکلب  دشن ، لالدتسا  انشآ  هب  هناگیب  زا  دشن ، یبایهار  بجاو  هب  بجاو ، ریغ 
حرش » .درادن یقیدصت  ءدبم  ناونع  هب  یفسلف ، هلئـسم  چیه  هب  يزاین  هک  نیا  يارب  تسا  تاهیبنتلارـصخا  ای  نیهاربلارـصخَا  اما  .دش و 

«. مشش ص 180 دلج  زا  مکی  شخب  هیلاعتم ، تمکح 
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: میراد یهیدب  هدعاق  کی  رد  هک  ارچ  هدمآ ، دوجو  هب  دوجو  نیع  زا  ای  تسا و  دوجو  نیع  شدوخ  ای  يدوجوم  ره  دـیوگ : یم  ب -
، بآ يارب  هجرد  يامرگ 30  لثم  زیچره  ضرعلاب  ِتافص  دیوگ : یم  هدعاق  نیا   (1)« تاّذلِاب ام  یِلا  یهَْتنَی  ْنَا  َُّدبال  ِضَرَْعلِاب  ام  ُّلُک  »

.کمن يارب  يروش  لثم  ای  شتآ  يارب  امرگ  لثم  دشاب ، ئش  نآ  تاذ  زا  تفص  نآ  هک  دشاب  هدش  هتفرگ  يزیچ  زا  دیاب 

23 ص :

هب ار  یتفـص  هک  يزیچ  ره  يرآ  هک  دوش  یم  هجوتم  دنک  عوجر  دوخ  هب  هک  یناسنا  ره  تسا و  یهیدب  هدـعاق  کی  قوف  هدـعاق  - 1
نامه دننام  دراد ، یتاذ  تروص  هب  ار  تفص  نآ  هک  دوش  یم  متخ  طوبرم و  يزیچ  هب  تفص  نآ  ًامتح  دشاب ، هتـشادن  یتاذ  تروص 

هب طوبرم  دیاب  بآ  يروش  هک  دینک  یم  مکح  یهیدـب  تروص  هب  دـینیب  یم  ار  روش  ِبآ  امـش  یتقو  هک  دـش  هدز  نتم  رد  هک  یلاثم 
ام ُّلُـک   » روهـشم هلمج  رد  هیلع » هللا  همحر  » یباراـف باـنج  ار  یهیدـب  هدـعاق  نیا  .تسا  زیچ  نآ  یتاذ  يروـش ، نآ  هک  دـشاب  يزیچ 

.تسا هدرک  حرطم  تاّذلِاب » ام  یِلا  یهَْتنَی  ْنَا  َُّدبال  ِضَرَْعلِاب 
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نیع  » رگید فرط  زا  دـنراد و  دوجو »  » فرط کـی  زا  يرگنب ، دوخ  فارطا  تادوجوم  هب  رگا  دـیوگ : یم  دـنب ب ، هب  هجوـت  اـب  ج -
نیا دـیاب  سپ  .دـنرادن  ار  تایـصوصخ  نآ  اـم  فارطا  تادوـجوم  هـک  دراد  یتایـصوصخ  دوـجو » نـیع   » هـک ارچ  .دنتـسین  دوـجو »

.دشاب هدروآ  دیدپ  ار  اه  نآ  دوجو » نیع   » دنوش و متخ  دوجو » نیع   » هب تادوجوم 

« دوجو نیع   » تایصوصخ

.درادن ار  تایصوصخ  نآ  ام  فارطا  تادوجوم  هک  تسیچ  دوجو » نیع   » تایصوصخ اما 

.درادن هار  نآ  رد  یمدع  هبنج  چیه  تسا و  دوجو  ًامامت  مه  دوجو » نیع   » تسا ینیریش  ًامامت  هک  ینیریش  نیع  لثم  دوجو  نیع  ًالوا :

تایح مدع  ای  لهج ، زا  تسا  ترابع  هک  ملع  مدع  شا ، هنومن  .تسا  نایم  رد  صقن  ياپ  ًامتح  تسا ، نایم  رد  مدـع  ياپ  اجره  ًایناث :
يارب یلو  درک ، شالت  دیاب  ملع  نتـشاد  يارب  تهج  نیمه  هب  .تملظ و  زا  تسا  ترابع  هک  رون  مدـع  ای  گرم ، زا  تسا  ترابع  هک 
نیمه یلو  درک ، شالت  دیاب  رون  نتشاد  يارب  هک  نانچ  مه  .تسا  لهج  شدوخ  ملع ، ِمدع  هک  ارچ  .تسین  زاین  یشالت  لهج  نتشاد 

.تسا تملظ  دوخ  هبدوخ  دشابن  رون  هک 

ياپ هک  مه  اجره  تفگ : ناوت  یم  سپ  تسا ، نایم  رد  صقن  ياپ  ًامتح  تسا ، نایم  رد  مدـع  ياپ  اجره  دـش  نشور  هک  لاـح  ًاـثلاث :
نیع  » ياپ ًاـمتح  تسا ، ناـیم  رد  دوجو » نیع   » ياـپ اـجره  هجیتن  رد  و  تسا ، ناـیم  رد  لاـمک »  » ياـپ ًاـمتح  تسا ، ناـیم  رد  دوجو » »

نیع هک  روط  نامه  .دشاب  هتشادن  ار  صقن  زا  يا  هبترم  چیه  هک  يدوجو  ینعی  لامک  نیع  و  تسا ، نایم  رد  لامک »
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نیع ینعی  دراد ، ار  تالامک  مامت  دوجو » نیع   » سپ .دشاب  هتشادن  هک  تسین  يرت  ای  ینیریـش  زا  يا  هبترم  چیه  يرت ، نیع  ای  ینیریش 
 ... تسا و تردق  نیع  تسا ، تایح  نیع  تسا ، ملع 

تسا لامک » نیع  «، » دوجو نیع   » دش نشور  هک  ارچ  .دنتـسین  دوجو » نیع  ، » دنراد دوجو »  » هک ینیع  رد  ام  فارطا  تادوجوم  ًاعبار :
روصت لـباق  نآ  زا  رت  لـماک  يدوجوم  ینعی  ْهنِم » ُّمَتَا  َوُه  اـم  ُرَّوَصَُتی  ـال   » حالطـصا هب  تسین ، روصت  لـباق  نآ  يارب  رتـالاب  یلاـمک  و 

.دنتسین دوجو » نیع   » یلو دنتسه  دوجوم »  » سپ دنتسین ، ...و  تردق  تایح و  ملع و  نیع  ام  فارطا  تادوجوم  هک  یلاح  رد  تسین ،

ْنَا َُّدبال  ِضَرَْعلِاب  ام  ُّلُک   » ِیهیدب هدعاق  قبط  سپ  .دنتسین  دوجو » نیع   » یلو دنتسه ، دوجوم »  » ام فارطا  تادوجوم  هک  لاح  ًاسماخ :
نآ يامرگ  دیاب  تسین ، امرگ  نیع  یلو  تسا  مرگ  هک  يزیچ  هک  روط  نامه  .دنوش  متخ  دوجو » نیع   » هب دیاب  تاّذلِاب » ام  یِلا  یهَْتنَی 

دوش و متخ  دوجو » نیع   » هب دـیاب  دنتـسین  دوجو » نیع   » یلو دنتـسه  دوجوم  هک  تادوجوم  نیا  ِدوجو  سپ  .دوش  متخ  اـمرگ  نیع  هب 
.تسا هتفرگ  هشیر  دوجو » نیع   » زا ناشدوجو  عقاو  رد 

«، هّدعُم تلع   » رب هوالع  َملاع ، رد  هک  دنک  تابثا  تسناوت  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم عقاو  رد  دمآ  نایم  هب  دوجو » نیع   » ياپ هک  لاح 
« دوجو نیع   » تسوا زا  ءایـشا  همه  دوجو  هک  يدوجو  نآ  دـهد و  یم  اـه  نآ  هب  ار  تادوـجوم  دوـجو  هک  میراد  مه  یقیقح » تلع  »

کی هب  نداد  دوجو  میشاب  هجوتم  مینک و  حیحصت  دوجو » نیع   » هب تبسن  ار  دوخ  روصت  دیاب  هک  تسا  اج  نیا  .تسا و 
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لثم ای  نامتخاس  اب  اّنب  صخـش  هطبار  لـثم  تادوجوم  اـب  دوجو  نیع  هطبار  ینعی  .تسا  نآ  ندرک  میظنت  نداد و  لکـش  زا  ریغ  ئش ،
ثحابم ساسا  لصا و  هتکن ، نیا  هب  هجوت  .دـهد و  یم  ئـش  هب  ار  ئـش  ِیتسه » اـی  دوب   » هکلب تسین ، نآ  مشپ  دنفـسوگ و  نیب  هطبار 

.دوب دهاوخ  يدعب 

لولعم یقّلعت  تّیوه  - 4

هراشا

دنادوجو نیع  لصاح  هک  یتادوجوم  اب  دوجو » نیع   » هطبار ِعوضوم  لاـح  درک ، یم  حرطم  ار  ناـهرب  لـصا  هک  دـنب 3  حرط  زا  سپ 
: دیامرف یم  دوش ، یم  حرطم 

، تسین دوجو »  » زا ریغ  يزیچ  دوش  یم  رداـص  قلطم  دوجو  زا  هچنآ  اریز  .تسا  یّلجت  هطبار  تادوجوم ،  نیا  اـب  قلطم  دوجو  هطبار  »
دوجو هطبار  تسین ، هنحـص  رد  دوجو »  » زج هب  نوچ  سپ  .تدـش  تیاـهن  رد  اـهتنم  تسا ،  دوجو »  » زاـب مه  قـلطم » دوـجو   » ِدوـخ و 

« .تسا هتسباو  یقلعت و  تیوه  قولخم ، تیوه  اذل  دوش ، یم  یّلجت  نامه  تادوجوم ، ریاس  اب  قلطم 

قلطم دوجو  وترپ  هولج و  هک  تسا  يدوجو  هوحن  کـی  تادرجم - ملاـع  اـی  هداـم  ملاـع  زا  معا  تاـقولخم -  زا  یقولخم »  » ره ینعی 
تهج نیمه  هب  .تسا و  تلع  زا  قولخم  ِیتسه  ِمامت  هطبار  نیمه  رد  تسا و  تلع  هدش  لزان  ِیتسه  قولخم ، رگید  ریبعت  هب  .تسا و 

اب طابترا  نامه  شدوجو  اریز  دوش ، یم  دوباـن  تشاد و  دـهاوخن  يدوجو  رگید  قولخم ، دوش  عطق  قولخم  اـب  قلاـخ  هطبار  رگا  مه 
تـسا یقلعت  تیوه  قولخم ،  تیوه  هجیتن  رد  و  تسا » دوخ  قلاخ  اـی  تلع  هب  طـبر  نیع  قولخم ، دوجو  ینعی   » .سب تسا و  قلاـخ 

.لقتسم یتیوه  هنو 
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دوجو نیع  زا  یفرط  زا  .تسین  دوجو  زج  يزیچ  دوجو » نیع   » ای قلطم » دوجو   » میـشاب هجوتم  رگا  دـینک ؛ یم  هظحـالم  هک  ناـنچمه 
نیع زا  اه  هدـیدپ  داجیا  اـب  هطبار  رد  یتقو  سپ  دوش - یمن  رداـص  رون  زج  دیـشروخ  زا  هک  نیا  لـثم  دوش -  یمن  رداـص  دوجو  زج 
َملاـع همه  و  هدـش ، لـصاح  تاـقولخم  یّلجت ، نیا  هجیتن  رد  هدرک و  یّلجت  دوجو  نیع  عقاو  رد  دوش ، یمن  رداـص  دوجو  زج  دوجو ،

زا هک  ارچ  دـشاب ، نایم  رد  یگناگود  هک  تسین  رگ  هزوک  اب  هزوک  هطبار  لثم  قلاـخ  اـب  قولخم  هطبار  ینعی  .تسا  دوجو  نیع  یّلجت 
هدرک و هولج  دوجو ، نیع  ینعی  .تسا  نایم  رد  یگناـگی  تادوجوم  دوجو و  نیع  نیب  سپ  .دوش  یمن  رداـص  دوجو  زج  دوجو  نیع 

لثم دـنیوگ -  یم  یّلجت  تسین ، یگناگود  لولعم  تلع و  نیب  هک  هطبار  عون  نیا  هب  دـنادوجو ، نیع  یّلجت  هولج و  نامه  تاـقولخم 
! يرآ تسا ، تلع  هدش  لزان  ِیتسه  قولخم ، سپ   - تسین فعـض  تدـش و  زج  يزیچ  ناشتوافت  هک  ینییاپ  رون  اب  ییالاب  رون  هطبار 

تسا دوجو  نیع  زا  شدوجو  مامت  هک  ینیع  رد  تسا ، تلع  زا  هلزان  شدوجو  قولخم ، یلو  .تسا  شدوخ  زا  شدوجو  دوجو ، نیع 
.(1) تسا یکیکشت  ناش  هطبار  و 
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فعـض تدـش و  ياراد  دوخ ، ِتاذ  رد  دوجو  دوخ  ای  دوجو و  تافـص  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ییاج  هفـسلف  رد  کیکـشت »  » هژاو - 1
مه میراد و  دیدش  رون  مه  هک  تسا  نانچنآ  دوخ  يدوخ  هب  هک  رون  لثم  دشابن  یجراخ  لماع  تهج  هب  شفعـض  تدـش و  دـشاب و 
رون مدـع  زج  يزیچ  تملظ  هکارچ  ، دـشاب تملظ  لثم  یلماـع  فیعـض ، ِرون  ندوب  فیعـض  تلع  هک  تسین  روط  نیا  فیعـض و  رون 

فیعض دوجو  مه  و  هکئالم ، ادخ و  لثم  میراد  دیدش  دوجو  مه  هک  يروط  هب  تسا  یکیکـشت  دوجو »  » هک دیتسه  هجوتم  ای  .تسین 
هدش و دوجو  لخاد  مدع  الثم  هک  نیا  هن  تسا  دوجو  دوخ  هب  طوبرم  تسا  دوجو  رد  هک  فعض  تدش و  نیا  .هدام  ملاع  لثم  میراد 

یکیکـشت تایهام  هک  دوش  یم  تباث  هفـسلف  رد  .دـشاب  رثا  أشنم  دـناوتب  هک  تسین  يزیچ  مدـع  هکارچ  .دـشاب  هدرک  فیعـض  ار  نآ 
یلدنص زا  ام  لزنم  یلدنص  دییوگب  دیناوت  یمن  امش  تهج  نیمه  هب  تسا و  یکیکشت  تسا  دوجو  هلوقم  زا  هک  زیچ  ره  یلو  دنتسین 

ملاع امش  داتسا  زا  ام  داتسا  دییوگب  دیناوت  یم  یلو  تسا  تیهام  ندوب ، یلدنص  رابتعا  هب  یلدنص  نوچ  تسا  رت  یلدنص  امش ، لزنم 
.تسا دوجو  هلوقم  زا  ملع  نوچ  تسا ، رت 
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تسا و لامک  نیع  دوجو و  نیع  ای  قلطم  دوجو  نآ ، يالعا  هبترم  هک  فعض ، تدش و  اب  هارمه  تسا ، هنحـص  رد  دوجو  کی  ینعی 
.دنرت فیعض  تادوجو  نآ ، نییاپ  بتارم 

شقلاخ هب  تبـسن  قولخم  تیوه  هک  دـیمهف  ناوت  یم  تسا ، یّلجت  شتاقولخم  و  دوجو » نیع   » نیب هطبار  میدـش  هجوتم  یتقو  لاـح 
مه قولخم  ِدوجو  دوش ، عطق  ود  نآ  نیب  هطبار  هک  نیمه  تسا و  شقلاـخ  هب  طـبر  نیع  قولخم  دوجو  ینعی  .تسا  یقّلعت » تیوـه  »
اذـل تسا و  قلاـخ  هب  طـبر  ناـمه  قولخم  دوجو  ینعی  تسا ، یّلجت »  » شتاـقولخم اـب  دوجو  نیع  هطبار  یتقو  نوچ  .دور  یم  نیب  زا 

ار شطابترا  یعنام  کی  هلیسو  هب  رگا  هک  نییاپ  رون  لثم  .دور  یم  نیب  زا  مه  قولخم  دوجو  تفر ، نیب  زا  ود  نآ  نیب  طبر  هک  نیمه 
، میهد رارق  ینییاپ  رون  ییالاب و  رون  نیب  یعنام  رگا  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  .تسا  هتفر  نیب  زا  نییاپ  رون  میدرک ، عطق  ییالاب  رون  اب 

دوبان نییاپ  رون  دش ، عطق  الاب  رون  اب  نییاپ  رون  هطبار  هک  نیمه  هکلب  .عنام  ریز  یکی  عنام و  يالاب  یکی  میشاب ، هتشاد  رون  ات  ود  الاح 
شدوجو هکلب  تشاد ، طبر  هک  دوب  يزیچ  هک  نیا  هن  دوب ، الاب  رون  هب  طبر  نامه  نییاـپ ، رون  دوجو  هک  میریگ  یم  هجیتن  دوش و  یم 

.دش یم  دوبان  نییاپ  رون  دیابن  نییاپ ، رون  اب  الاب  رون  نیب  طبر  نتفر  نیب  زا  اب  هنرگو  .دوبن  طبر  زج  يزیچ 
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لولعم یقلعت  تیوه  لیالد 

رگیدـمه هب  ود  نیا  هک  یطبر   » کی و  لّـصحم »  » کـی میراد و  مّلعم »  » کـی دـیریگب ؛ رظن  رد  تسا : طـبر  ناـمه  لولعم  دوجو  - 1
نیمه مه  لصحم  و  تسا ، اراد  ار  لقتسم  دوجو  نآ  زاب  لصحم  زا  يادج  هک  دراد  یلقتسم  دوجو  کی  ملعم  عقاو  رد  ینعی  دنراد .»

رگا هک  تسا  هدش  رارقرب  لصحم » ملعم و  هطبار   » مان هب  یطبر  کی  لقتـسم  ِدوجو  ود  نیا  نیب  صاخ  یطیارـش  رد  اهتنم  .تسا  روط 
روط نیا  ینعی  .تسین  نینچ  دوخ ، لولعم  اب  یقیقح  تلع  هطبار  دروم  رد  یلو  .دـنور  یمن  نیب  زا  مادـک  چـیه  دورب  نیب  زا  طبر  نیا 
نینچ رد  هک  ارچ  تسا ، هداد  طـبر  رگیدـمه  هب  ار  ود  نآ  هدـمآ و  یطبار  هک  دنـشاب  لقتـسم  دوـجو  ود  لوـلعم ، تلع و  هک  تـسین 

زا لولعم  هک  تسا  نیا  ام  ضرف  هک  یلاح  رد  .تلع  زا  لقتـسم  دوب  دهاوخ  يدوجو  هکلب  .دوب  دهاوخن  لولعم  لولعم ، رگید  یتلاح ؛
طبر اج  نیا  رد  میریگ  یم  هجیتن  اذل  .لولعم  کی  تشاد و  طبر  کی  تلع ، رب  هوالع  ناوت  یمن  سپ  درادن ، یلقتسم  دوجو  شدوخ 

لولعم عقاورد  دورب ، نایم  زا  طبر  رگا  تهج  نیمه  هب  تسا و  طبر  تقیقح  نامه  لولعم ، تقیقح  ینعی  .تسا  یکی  ندوب  لولعم  و 
(1) .دنیوگ یم  یقلعت » تیوه   » ار شا  یقیقح  تلع  هب  تبسن  لولعم  طابترا  هوحن  نیا  تسا و  هتفر  نایم  زا 
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، دوجو زا  سپ  دـش ، شتاذ  نیع  رقف  و  هدوبن ، رقف  زا  يادـج  لولعم  تاذ  یتقو  هیلع ؛» هللا  همحر  » ییابطابط همالع  شیامرف  هب  اـنب  - 1
رد رظن  ودـب  رد  یمدآ  هک  یلالقتـسا  نآ  و  تسا ، تلع  اـب  طـبر  نیع  شدوجو  و  درادـن ، يا  هرهب  لقتـسم  ریغ  طـبار و  يدوجو  زج 

دوجو سپ  .دنک  یم  هدـهاشم  لولعم  رد  هک  تسوا  تلع  لالقتـسا  هکلب  تسین ، لولعم  نآ  لالقتـسا  تقیقح  رد  دـنیب  یم  وا  دوجو 
هیآ 84 لیذ  نازیملا   ) دزاـس یم  مسجم  دراد  دوجو  زا  دوخ  هک  يّدـح  ناـمه  رد  ار  نآ  هدومن  تیاـکح  دوخ  ِتلع  دوجو  زا  لولعم 

(. ءارسا هروس 
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، درک هئارا  ناوت  یم  شا  یقیقح  تلع  هب  تبـسن  لولعم  یقلعت  تیوه  يارب  هک  يرگید  ناـهرب  ریغلاـب : بجاو  تاذـلاب و  نکمم  - 2
لاـح .مدـع  ياـضتقا  هن  دراد و  دوجو  ياـضتقا  هن  دوخ  تاذ  رد  دوجولا  نکمم  هک  ارچ  .تسا  لولعم  ندوب  دوجولا  نکمم  هب  هجوت 

نکمم تاذ  زا  دـش ، ریغلاـب  بجاو  حالطـصا  هـب  درک و  ادـیپ  یجراـخ  تیدوـجوم  دوـجولا  نـکمم  دوـجولا ، بـجاو  ِیّلجت  اـب  رگا 
رد هک  دوجولا  نکمم  نآ  هک  لاح  .تسا  مدـع  دوجو و  ياضتقا  نیع  دوخ  تاذ  رد  ًاـمامت  سپ  ددرگ ، یمن  جراـخ  دوخ  ِيدوجولا 
رد هک  ارچ  دـشاب -  هتـشاد  تاذـلاب  بجاو  هب  طبر  هراومه  دـیاب  سپ  هدـش ، دوجوم  مدـع ، نیع  هن  تسا و  دوجو  نیع  هن  دوخ  تاذ 

بجاو هب  شطبر  هظحل  ره  رگا  و  تسا -  هدـشن  جراـخ  دوخ  ِيدوجولا  نکمم  تاذ  زا  نتـشگ ، دوجوم  ندـش و  ریغلاـب  بجاو  نیع 
هب دوجولا  نکمم  ِتادوجوم  هک  نیمه  سپ  دور ، یم  نوریب  ندوبریغلاـب ، بجاو  ینعی  دوخ  یجراـخ  دوجو  زا  دوـش ، عـطق  تاذـلاب 

.دنشاب یم  یقلعت  تیوه  ياراد  دنا و  تاذلاب  بجاو  هب  طبر  نیع  دنتسه ، دوجوم  یجراخ ، تادوجوم  ناونع 

لولعم یقلعت  تیوه  يارب  یلاثم 

هب ار  شهجوت  دوخ  نهذ  رد  ام  ِسفن  رگا  هک  ام ، اب  تسا  ام  ینهذ  روص  هطبار  لثم  دوجولا ، بجاو  اـب  اـهدوجولا  نکمم  نیب  هطبار 
تروص نآ  هطبار  نوچ  .ددرگ  یم  دوبان  دومن ، فرـصنم  نآ  زا  ار  شهجوت  هک  نیمه  دوش و  یم  دوجوم  زیچ  نآ  تخادنا ، يزیچ 

، دروآ دیدپ  دوخ  نهذ  رد  نامتخاس  کی  ات  درک  هدارا  نهذ  رگا  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  .يدوجو  تسا  يا  هطبار  سفن ، اب  ینهذ 
دنک و يروآ  عمج  ار  شنامیس  نهآ و  رجآ و  ادتبا  دشاب  روبجم 
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هب نامتخاس  نآ  ِندوب  اذـل  دـنک و  یم  دوجوم  ار  نآ  مامت  هدارا ، کی  اب  هکلب  دروآ ، دوجو  هب  ار  نامتخاس  تروص  اه  نآ  زا  سپس 
ام سفن  هب  تبسن  نامتخاس  نآ  تیوه  نوچ  .تسا  سفن  هدارا  کی  اب  نآ ، نتفر  نیب  زا  نینچ  مه  و  سفن ، هلیسو  هب  تسا  نآ  ندوب 

نیا رگید  دوش و  یم  دوباـن  ناـمتخاس  نآ  درک  عطق  نآ  اـب  ار  شا  هطبار  اـم  سفن  رگا  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، یقلعت  تیوـه  کـی 
.دزیرب ییاج  رد  ار  شیاه  نامیس  اهرجآ و  اه و  هشیش  دشاب  روبجم  سفن  ینهذ ، ِنامتخاس  ِيدوبان  عقوم  رد  هک  تسین  روط 

« دوب  » هن تسا و  دومن » « ؛ لولعم

تبـسن یلولعم  ره  ینعی  .تسا  تلع  هب  زاین  نیع  لولعم  میوش  یم  هجوتم  یقلعت ، تسا  یتیوه  لولعم ، تیوه  هک  هتکن  نیا  كرد  اب 
تراـبع هب  و  تسا ، یتـسه  تیعقاو و  دـقاف  دوخ  تاذ  سفن و  رد  هک  تسا  یبارـس  دوجو  کـی  شیوـخ  هدِـجوم  یقیقح و  تلع  هب 

.تسا دومن » ، » تسین دوب » ، » تسا مدع  دوخ ، تلع  هب  تبسن  لولعم  رگید 

دیتـسه یناریقف  دوخ  تاذ  رد  امـش  مدرم  يا  ینعی   (1)« دـیمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهللاَو  ِهللا  َیِلا  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَا  ُساّنلااَهُّیَا  اـی  : » دـیامرف یم  نآرق 
رد همه  همه و  تاقولخم  هیقب  تسا و  شدوخ  هب  شلامک  شدوب و  دـنوادخ  نیارباـنب  .تسا  دـیمح  ینغ و  ادـخ  و  ادـخ ، هب  هتـسباو 

دوجوم ادخ  دوجو  هب  و  تسا ، لصو  دوخ  قلاخ  هب  هک  یمدع  یلو  دـنا ، یمدـع  دوخ  تاذ  رد  ینعی  دنتـسه  هللا  یلا  ریقف  دوخ  تاذ 
.تسا
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: دیامرف یم  هیلع » هللا  همحر  » يرهطم دیهش 

نیرتگرزب و زا  نیهلأتملاردص و  یفـسلف  ياهراکهاش  زا  یکی  دوخ - ِتلع  هب  تبـسن  لولعم  ِیقلعت  تیوه  فشک  ینعی   - هتکن نیا  »
یم شقن  هداس  ناهذا  رد  هچنآ  زا  ریغ  تیلع ،»  » موهفم زا  یقیمع  یّقلت  بلطم  نیا  هب  هجوت  .تسا  يرـشب  ياـه  هشیدـنا  نیرت  فیطل 
مینک یم  هدهاشم  يدام  ياه  هدـیدپ  رد  هچنآ  دـننام  يدـیلوت  یـشیاز و  هطبار  کی  تیلع  هطبار  ساسا  نیارب  .دـهد  یم  ام  هب  ددـنب 

وا و دوجو  زا  يوترپ  تلع و  یلجت  لولعم ، هکلب  دتـسرف ، نوریب  دوخ  زا  ار  لولعم  يردام  دننام  تلع ، هک  تسین  نینچ  ینعی  .تسین 
(1)« .تسوا هیاس  ّلِظ و 

رگید قاطا  هب  يا  هرجنپ  قاطا  نآ  زا  دوش و  نشور  رون ، هلیـسو  هب  یقاطا  رگا  هک  دروآ  لاثم  نینچ  ناوت  یم  نهذ  هب  بیرقت  باب  زا 
: ینعی .دوب  دنهاوخ  رت  فیعض  مه  زاب  يدعب  ياه  قاطا  رت و  فیعض  ییانشور  رظن  زا  يدعب  قاطا  دشاب ، زاب 

رد لولعم  هک  يروط  هب  .دـیامیپ  یم  یلوزن  ریـس  ْیتسه  لولعم ، مان  هب  يرگید  زیچ  هب  تلع  مان  هب  يزیچ  زا  یتسه  لاقتنا  ناـیرج  رد 
.تسا تلع  هتفای » لزنت  دوجو   » عقاو

؟ یقیقح ای  يدادعِا  رگیدمه ، اب  يدام  ءایشا  هطبار 

تلع هتفاـی  لزنت  ِیتسه  عقاو  رد  لولعم  ِیتسه  هک  نیا  یقلعت و  تسا  یتیوه  تلع ، هب  تبـسن  لولعم  تیوه  هک  هتکن  نیا  هب  تقد  اـب 
ینعم هب  لولعم  تلع و  هطبار  يدام  ءایشا  نیب  رد  هک  درب  یپ  ناوت  یم  هتکن  نیا  هب  تقد  اب  يرآ  .تسا 
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هتفای لزنت  ِدوجو  نامتخاس ، کی  ای  و  تسا ، دنفـسوگ  هتفای  لزنت  دنفـسوگ ؛ مشپ  تفگ : ناوت  یمن  ینعی  .درادـن  نایرج  نآ  یقیقح 
هّدـِعُم ای  يدادـِعا  تلع  عون  زا  همه  يداـم ، ِتـالولعم  لـلع و  نیب  دوجوم  طـباور  هیلک  دوب  هجوتم  دـیاب  هکلب  .تسا  نامیـس  رجآ و 

و دوجو ، بتارم  زا  هجرد  نیرت  نییاـپ  مه  نآ  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  دوجو  بتارم  زا  هبترم  کـی  ًاـمامت  هداـم  ملاـع  هک  ارچ  تسا ،
.ندشداجیا ندرک و  داجیا  هن  تسا و  لکش  رییغت  تکرح و  تسا ، مکاح  يدام  ياه  هدیدپ  نیب  رد  هچنآ 

دوجو دناوت  یم  ینعی  .دراد  یلباق  هبنج  اهنت  هکلب  دشاب ، هتـشاد  يداجیا  ای  يرودص  هبنج  دـناوت  یمن  هدام  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  سپ 
نیرت نییاپ  هدام ، َملاع  هک  ارچ  .دوش  دوخ  نودام  هبترم  هب  دوجو  هضافا  أشنم  دناوت  یمن  یلو  دـنک ، تفایرد  دوخ  قوفام  هبترم  زا  ار 

هب .دـنک  هضاـفا  هبترم  نآ  هب  ار  دوخ  يدوـجو  ضیف  دـهاوخب  هک  درادـن  دوـخ  زا  رت  نییاـپ  يا  هبترم  تسا و  دوـجو  بتارم  زا  هبترم 
.دیامن یلجت  رتمک ، يدوجو  هجرد  اب  يرگید  یلدنص  یلدنص ، کی  زا  دوش  یمن  تهج  نیمه 

لولعم مه  دنا و  تلع  مه  هک  ییاه  هدیدپ 

رارق يرترب  يدوجو  هبترم  رد  هک  يدوـجوم  ره  َملاـع ، یلوـط  ماـظن  رد  تادرجم و  ملاـع  رد  هک  دوـش  شوـمارف  دـیابن  زین  هتکن  نیا 
.دشاب یم  زین  دوخ  زا  رت  نییاپ  هبترم  ِتلع  تسا ، شیوخ  قوفام  هبترم  ِلولعم  هک  لاح  نیع  رد  يدوجو ، هبترم  تدش  تلع  هب  دراد ،

«، دوجولاُّدَـشَا  » زا و  دوـش ، یم  رداـص  دوـجولا  ُّدَـشَا  تـسین ، روـصت  لـباق  نآ  زا  رتـالاب  يا  هـبترم  هـک  دوـجولا  نـیع  زا  ادــتبا  ینعی 
«، دوجولادیدش  » زا دوش و  یم  رداص  دوجولاُدیدَش » »
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نآ زا  رتالاب  هک  تسا  يدوجو  دوجولا ، نیع  دـینک  یم  هظحالم  هک  يروط  هب  لاح  .دوش  یم  رداص  هدام  َملاـع  اـی  دوجولا » فیفخ  »
چیه تسین و  يدوجو  نآ  زا  رت  نییاـپ  هک  تسا  يدوجو  دوجولا ، فـیفخ  .تسین و  نآ  رد  تیلوـلعم  هبنج  چـیه  تسین و  يدوـجو 
رگید هبنج  زاو  دوـخ  نوداـم  هبترم  ِتلع  يا ، هـبنج  زا  مادـکره  دوجولادـیدش ،»  » و دوجولادَـشَا »  » یلو .تـسین  نآ  رد  تـیلع  هـبنج 
ِقوفام هبترم  زا  ار  دوخ  دوجو  دـنچره  دـنهد ، یم  نآ  هب  ار  نودام  هبترم  ِدوجو  دوخ ، یلجت  اب  و  دنتـسه ، دوخ  ِقوفاـم  هبترم  ِلولعم 

.دنا هتفرگ  دوخ 

ياهدوجو سپ  تسا ، ادـخ  نامه  لامک و  نیع  ناـمه  دوجولا  نیع  هک  لاـح  تفگ : ناوت  یم  اـیآ  تشذـگ ؛ هک  یثحب  قبط  لاؤس :
؟ دنتسه ادخ  زا  يرادقم  مه  نودام 

صقن ياراد  تسین و  لامک  نیع  هک  يزیچ  ره  سپ  تسا ، لامک  نیع  هلالج » َّلَج   » دنوادخ دـییامرفب  تقد  رگا  نوچ  ریخ ؛ باوج :
مامت يرآ  .درادن  یتیلولعم  هبنج  چیه  دنوادخ  دـنا و  لولعم  همه  همه و  نودام  ياهدوجو  هک  نیا  ًافاضم  تسین ، ادـخ  ًالـصا  تسا ،

یم نآرق  هک  تسا  اذـل  دـنادنوادخ و  ياـه  هناـشن  تاـیآ و  همه  همه و  دـنرادن  یلالقتـسا  هبنج  چـیه  هک  ینیع  رد  نوداـم ، بتارم 
امَْنیَأَف : » دیامرف

.دشاب قلطم  دوجو  زا  يا  هولج  نامه  هک  تسا  هللا  هجو  اج  نآ  يرگنب  هچ  ره  رب  ینعی  ِهَّللا » ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت 
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طوقس اب  لوزن  قرف  - 5

الاب يزیچ  هک  نیا  هن  تسا ، هدرک  هولج  هک  تسا  دـیدش  دوجو  نامه  ینعی  .طوقـس  هن  تسا و  لوزن  یقیقح ، ِتلع  اـب  لولعم  هطبار 
.دشاب هتشاد  رارق  نییاپ  رد  تلع  زا  يادج  مه  لولعم  و  تلع ، مان  هب  دشاب 

« َْدلُوی َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  : » دیامرف یم  دنوادخ  دروم  رد  نآرق  هک  يروط  هب  .تسا  يداجیا » ، » تسین يدیلوت »  » لولعم تلع و  هطبار  ینعی :
رد یگناگود  هنوگ  چیه  اذل  تسا و  هدش  دـیلوت  رداص و  يزیچ  زا  شدوخ  هن  هدرک و  رداص  دوخ  زا  ار  تاقولخم  دـنوادخ  هن  ینعی 

.تسین قولخم  قلاخ و  نیب 

، رت نییاپ  هبترم  نآ  دوش ، یم  بوسحم  تلع  هک  شرتـالاب  هبترم  هب  تبـسن  هدرک و  هولج  هک  تسا  دـیدش  دوجو  ناـمه  لولعم  سپ 
هتـشاد رارق  نییاپ  رد  تلع  زا  يادج  مه  لولعم  و  تلع ، مان  هب  دشاب  الاب  يزیچ  هک  تسین  روط  نیا  اذل  و  دوش ، یم  بوسحم  لولعم 

هبترم هک  دراد  مه  يا  هولج  اهتنم  تسا ، ظوفحم  دوخ  ياج  رد  ییالاب  هبترم  لوزن ، رد  هک  تسا  نیمه  طوقس  لوزن و  قرف  و  دشاب ،
یم طوقـس  نییاپ  هب  الاب  زا  یگنـس  هک  نیا  لثم  تسین ، ظوفحم  ییـالاب  هبترم  رگید  طوقـس ، رد  یلو  .دوش  یم  بوسحم  نآ  هلزاـن 
یم رداص  دوخ  تلع  زا  یّلجت »  » تروص هب  لولعم  هفـسالف  ِحالطـصا  هب  .درادن  رارق  الاب  رد  گنـس  نآ  رگید  لاح  نیا  رد  هک  دـنک 

دوش و یم  مامت  ناراب  تارطق  هنیزخ  یتدـم  زا  سپ  دـنیوگ و  یفاـجت »  » نآ هب  هک  ربا ، زا  ناراـب  تارطق  ندـشرداص  لـثم  هن  دوش و 
لاح رد  هراومه  تلع  هکلب  دوش ، یمن  عطق  لولعم  اب  تلع  هطبار  تقو  چیه  اهنت  هن  یّلجت  رد  یلو  .دنام  یمن  یقاب  يربا 
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.ددرگ یمن  صقان  شدوخ  ضیف ، نداد  اب  دوش و  یمن  مامت  شیاه  ندرک  داجیا  اب  زگره  تسا و  داجیا  ناضیف و 

ینعی تسین ، اه  نآ  نیب  رد  یگناگود  تلاح  دوش و  یمن  ادج  دوخ  تلع  زا  لولعم  تقو  چـیه  میوش  یم  هجوتم  دنب 5  زا  هدافتسا  اب 
ییادج هوحن  کی  دلوت  دیلوت و  رد  هک  ارچ  دبای ، یمن  ّدلوت  تلع  زا  لولعم  هک  دوش  یم  مولعم  تسین و  ردام  زا  دنزرف  ییادـج  لثم 

« َْدلُوی َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  : » دیوگ یم  دـیامن و  یم  یفن  شقولخم  ادـخ و  نیب  ار  يا  هطبار  نینچ  نآرق  مه  تهج  نیمه  هب  تسا و  نایم  رد 
.دشاب حرطم  شقولخم  ادخ و  نیب  یگناگود  ات  هدش  دلوتم  يزیچ  زا  دنوادخ  دوخ  هن  هتفای و  دلوت  يزیچ  ادخ  زا  هن  ینعی 

.یطوقـس و يدیلوت و  يدادِعا و  هن  تسا و  یلوزن  یلجت و  يداجیا و  دوخ ، لولعم  اب  یقیقح  تلع  نیب  هطبار  میریگ  یم  هجیتن  سپ 
رد هک  دـنراد  يا  هیلاع  قیاـقح  بتارم و  هکئـالم  نآرق و  هک  دوش  یم  نشور  حیـضوت  نیا  اـب  زین  نآرق  لوزن  هکئـالم و  لوزن  ینعم 
نِإَو : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  دنیوگ و  یم  بتارم  نآ  لوزن  ار  هیلاع  بتارم  نآ  یلجت  هیلاع ، بتارم  نآ  ندوب  یگـشیمه  نیع 

نئازخ و هک  تـسین  دوـجو  ِملاـع  تادوـجوم  زا  يدوـجوم  چـیه  ینعی ؛  (1)« ٍمُوْلعَّم ٍرَدَِـقب  َّالِإ  ُُهلِّزَُنن  اَـمَو  ُُهِنئاَزَخ  اَنَدـنِع  ـَّالِإ  ٍءْیَـش  نِّم 
.ار نآ  زا  يا  هدش  لزان  دودحم و  ّدح  رد  رگم  میدرکن  لزان  ام  دشابن و  ام  دزن  نآ ، دوجو  لماک  تاجرد 
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دوجوم یلو  سوسحمان   - 6

ار نآ  دنناوت  یم  رتمک  هناگجنپ  ساوح  دـشاب  رتدـیدش  دوجو  هچره  هک : دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  زین  هتکن  نیا  هتـشذگ  ثحابم  زا 
گنر یب  رون  ِسکعرب  زمرق  رون  ًالثم  یلو  تسین ، تیؤر  لباق  تسا  گنر  تفه  عماـج  نوچ  هک  گـنر  یب  رون  لـثم  .دـننک  كرد 
گنر ره  ایو  هتـشگ  تیؤر  لـباق  هدـش و  زمرق  هک  تسا  هدـش  ادـج  نآ  زا  رگید  گـنر  شـش  نوچ  تسا ، رت  سوسحم  مشچ  يارب 

ار هتکن  نیمه  ریز  حرط  .تسا  رتشیب  شتیؤر  ناکما  گـنر ، یب  رون  هب  تبـسن  هدـعاق ، نیمه  ساـسارب  دـیریگب  رظن  رد  مه  ار  رگید 
: دیامن یم  حرطم 

زمرق

یجنران

درز

گنر یب  رون  زبس 

یبآ

یلین

شفنب

: تفگ دیهاوخ  باوج  رد  تسین ؟ تیؤر  لباق  هناگجنپ  ساوح  قیرط  زا  ارچ  تسه ، ادـخ  رگا  دـنک ؛ لاؤس  امـش  زا  یـسک  رگا  سپ 
، ئش کی  ندید  طرش  هک  ارچ  دنوش ، هدید  ساسحا و  هناگجنپ  ساوح  اب  ات  دنرادن  یناکم  تیدودحم  هک  دنتسه  قیاقح  زا  یـضعب 

درجم ِقیاقح  لاح  .دشابن  ییاج  دشاب و  ییاج  ینعی  یناکم ، تیدودحم  ینعی  نتشاد  لکش  تسا و  لکش  نتشاد 
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نوریب زا  يرون  هک  دـنیبب  دـناوت  یم  ار  يزیچ  مشچ ؛ هک  ارچ  دنتـسین ، تیؤر  لباق  مشچ  اـب  ًاملـسم  دـنرادن ، یناـکم  تیدودـحم  هک 
دودحم يا  هدیدپ  رگا  لاح  .دریگ  ماجنا  تیؤر  لمع  ات  دوش  سکعنم  ام  مشچ  نورد  هب  رون  نآ  سپس  دنک و  دروخرب  نآ  حطـسرب 

.دنک تیؤر  ار  نآ  دناوت  یمن  مشچ  رگید  دوبن ، حطس  هب 

؟ دراد دوجو  هک  مینک  لوبق  اجک  زا  مینک ، ّسح  میناوت  یمن  هک  ار  يزیچ  لاؤس :

دیابن دـنک ، سح  ار  اـه  نآ  تسناوتن  ّسح  رگا  میربب و  یپ  اـه  نآ  دوجو  هب  سح  قیرط  زا  دـیاب  ار  سوسحم  ياـه  هدـیدپ  باوج :
هب تسناوتن  لقع  رگا  دـش و  اه  نآ  دوجو  هجوتم  لقع ، قیرط  زا  دـیاب  ار  لوقعم  ياه  هدـیدپ  یلو  .دریذـپب  ار  اه  نآ  تیعقاو  ناـسنا 
هک يزیچ  تشاد  راظتنا  مه  دـیابن  یلو  درک ، لوبق  ار  اه  نآ  دوجو  دـیابن  دوبن ، لقع  رظن  زا  تابثا  لباق  ینعی  دربب ، یپ  اه  نآ  دوجو 

.مینک كرد  دوخ  ِّسح  قیرط  زا  ام  تسا  درجم  شدوجو  تسا و  لوقعم 

رون ِدروخرب  زا  سپ  هک  تسا  يرون  تفه  لماش  گنر ، یب  ِرون  میناد  یم  اـم  همه  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیمه  روشنم  لاـثم  رد 
سوسحم گنر  یب  رون  تسا ، سوسحم  ام  مشچ  يارب  زبس  درز و  زمرق و  رون  هک  ردق  نآ  یلو  دوش ، یم  رهاظ  روشنم ، هب  گنر  یب 

هک ارچ  تساـه ، نآ  تیدودـحم  تهج  هب  دـنارت ، سوـسحم  اـه  نآ  لاـثما  یبآ و  زبـس و  درز و  زمرق و  روـن  هک  نیا  تلع  .تسین و 
رون روط  نیمه  درادـن و  دوخ  اـب  ار  رگید  روـن  شـش  زمرق ؛ روـن  ًـالثم  .درادـن  دوـخ  رد  ار  رگید  روـن  شـش  اـهرون ، نآ  زا  مادـکره 

.یجنران

38 ص :

نافرع ات  ناهرب  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش بجوم  یبآ ، زبس و  درز و  ياهرون  هب  تبسن  رون  نآ  ِتیدودحم  مدع  نیمه  تسا و  رون  تفه  مامت  عماج  گنر ؛ یب  رون  یلو 
رظن زا  تادوجوم  ردـق  ره  میریگ  یم  هجیتن  سپ  .تسین  تیؤر  لـباق  مه  هزادـنا  ناـمه  هب  اذـل  و  دـشابن ، یـصاخ  گـنر  ياراد  هک 

هن هک  يزیچ  يرآ  .دنتـسه  تیؤر  لـباق  مشچ  اـب  رتمک  دنـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  يدوجو  هجرد  رتمک و  تیدودـحم  يدوجو ، هجرد 
سوسحم هن  هک  يزیچ  نتفریذپ  درادن و  تیعقاو  لقع ، کمک  هب  دشاب  تابثا  لباق  هن  و  هناگجنپ ، ساوح  کمک  هب  دـشاب  سوسحم 

.تسا ییارگ  هفارخ  هوحن  کی  لوقعم ، هن  تسا و 

دوخ تافص  اب  دنوادخ  تاذ  تدحو   - 7

«، ملع  » نیع دـنوادخ ؛ سپ  دـنوش ، یم  بوسحم  لاـمک  و ...  تردـق » «، » تاـیح «، » ملع  » نوچ و  تسا ، لاـمک  نیع  دـنوادخ  نوـچ 
سکعرب .تسا  تردـق و ...  تایح ، ملع ، قلطم  تسا ، یتسه  قلطم  دـنوادخ  هک  تهج  نآ  زا  ینعی  .تسا  و ...  تردـق » «، » تاـیح »

ُهْجَو َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَا   » دومرف اذل  دنیآ و  یم  باسح  هب  وا  هجَو  هنیآ  دـنیوا و  تردـق و ...  تایح ، ملع ، هولج  همه  هک  اه  هدـیدپ  ریاس 
(. ینک یم  هظحالم  ار  دنوادخ  هجو  ینک ،  رظن  هچرهرب   ) (1)« ٌمیلَع ٌعِساو  َهللا  َّنا  هللا 

، ملع نیع  لاـمک ، نیع  تفرگ ؛ هجیتـن  ناوت  یم  یتـحار  هب  تسا ، لاـمک » نیع  «، » دوـجو نیع   » دـش تباـث  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  سپ 
، دوجو نیع  یتقو  لاح  .صقن  لهج »  » تسا و لامک  ملع »  » هک ارچ  .تسا  تایح و ...  تردق ،
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.صقن گرم »  » تسا و لاـمک  زین  تاـیح »  » روط نیمه  .تسا  ملع  نیع  لاـمک ، نیع  سپ  تسا ، لاـمک  مه  ملع  تسا و  لاـمک  نیع 
زین ار  یلامک  تافـص  ریاس  و  تسا ، تایح  نیع  دوجو  نیع  سپ  تسا ، لامک  مه  تایح  تسا و  لامک  نیع  دوجو ، نیع  یتقو  لاح 

ار هتکن  نیا  .تسا  تفـص  نآ  نیع  دـنوادخ  دوـش ، یم  بوـسحم  لاـمک  هک  یتفـص  ره  ینعی  .نادـب  ساـیق  نیمه  رب  دـنوادخ  يارب 
ِهِّلل َو  : » دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  نینچ  ار  شدوخ  نآرق  رد  مه  دنوادخ  دـنیوگ و  یم  تافـص » تاذ و  نیب  تدـحو   » ًاحالطـصا

.دیناوخب تافص  نآ  اب  ار  وا  سپ  تسا  ادخ  زا  یلاع  تفص  مسا و  ره  ینعی ؛  (1)« اِهب ُهوُعْداَف  یَنْسُْحلا  ءامْسَالا 

ره تسوا و  تاـیح  هولج  یتاـیح ، ره  سپ  تسا ؛ ...و  تردـق  ملع و  تاـیح و  نیع  ینعی  تسا ، لاـمک  نیع  وا  میدـش  هجوتم  یتقو 
یم هظحالم  ار  دنوادخ  هجو  ینک ، رظن  هچره  رب  ینعی ؛ هللا » ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَا  : » دـیامرف یم  نآرق  اذـل  تسوا و  ملع  هولج  یملع ،

هتکن نیا  .دوب و  دهاوخ  يرت  نیع  زا  يرهظم  میتفای ، مَن »  » زا يربخ  اجره  تسا ، يرت  نیع  بآ ، میدـیمهف  یتقو  هک  نانچمه  .ییامن 
ماقم رد  تسا و  تایح  امامت  تسا و  ملع  امامت  وا  ینعی  تسا ، تایح  اـی  ملع  نیع  دـنوادخ  میدـیمهف  یتقو  هک  تسا  تقد  لـباق  زین 

رد تایح ، مسا  اب  ای  دنک  یم  یلجت  میلع  مسا  اب  تقیقح  نآ  هک  تسا  ام  تیعقوم  هب  انب  دنا ، تقیقح  کی  امامت  تافص  نیا  وا  تاذ 
.دنا توافتم  میهافم ، رد  یلو  دندحاو  قادصم ، رد  تافص  نیا  هفسالف  حالطصا  هب  تسوا ، هک  تسوا  تاذ ، ماقم  رد  هک  یلاح 
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عومجم اب  عماج  قرف   - 8

هب هن  و  تسه ، عماـج »  » تروص هب  يدـنوادخ  ماـقم  رد  تـالامک  هک  میوش  یم  هجوـتم  تافـص » تاذ و  نیب  تدـحو   » ثحبم قـبط 
عومجم تروص  هب  ار  وا  دنک و  یمن  جراخ  تدـحو  زا  ار  قح  تاذ  تایح ، تردـق و  ملع و  لثم  یتالامک  ینعی  عومجم .»  » تروص
دوجوم تافـص  لثم  هکلب  .تسین  سالک  رد  اه  یلدنـص  عومجم  لثم  دـنوادخ  رد  تالامک  ینعی  .دروآ  یمنرد  تالامک  زا  يریثک 

ِسفن کی  ناسنا  سفن  زاب  یلو  تسا ، سفن  هب  دوجوم  ًاتقیقح  ییانیب  ییاونـش و  هک  نیا  نیع  رد  هک  تسا  ناسنا » سفن   » ای نم »  » رد
(1)« ٌمیلَع ٌعِساو  َهللاَا  َّنِا  : » دیامرف یم  نآرق  .دنک  یمن  جراخ  شندوب  دحاو  زا  ار  سفن  ندـید ، ندینـش و   ِ تالامک نیا  تسا و  دـحاو 
يدام و ریغ  روضح  کی  دـنوادخ  ینعی ؛  (2)« ریبَخ ٌفیَطل  َهللا  َّنِا  : » دـیامرف یم  ای  .تسا  هدرتسگ  ملع  روعـش و  کی  دـنوادخ  ینعی ؛

.تسا هناهاگآ  فیطل و 

تاذ دنکن  سپ  تسا ، هیلامک  رثکتم  تافـص  ياراد  دـنوادخ  هک  لاح  دوش  روصت  تسا  نکمم  مینک  یم  ضرع  الاب  هتکن  حرـش  رد 
اج نیا  دـهدن ؟ ینعم  قح  ترـضح  تاذ  يارب  تیدـحَا »  » رگید دـنک و  ادـیپ  ترثک  تلاح  عقاو  رد  تسا ، تافـص  نیا  لحم  هک  وا 

تروص هب  تافـص  نیا  رگید  دشاب ، تایح  تردـق و  ملع و  نیع  وا  یتقو  دوب  هجوتم  دـیاب  مییوگب : میهاوخ  یم  دنب 8  رد  هک  تسا 
هوحن نیا  دنک و  یمن  ضوع  ار  وا  تدحو  هک  تسه  وا  رد  یصاخ 
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وا رد  تافـص  نیا  هک  ینیع  رد  ینعی  .دـنیوگ  یم  تافـص  تیعماـج  هوحن  درب ، یمن  نیب  زا  ار  دوجوم  تدـحو  هک  ار  تافـص  ندوب 
، ملع هک  نیا  هن  تسا ؛ ملع  تردق و  تایح و  نیع  هک  تسا  قح  ترضح  ینعی  .ناشدوخ  هب  هن  تسه  وا  هب  تافص  نآ  یلو  تسه ،

تفه مامت  هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  گـنر  یب  رون  تلاـح  ناـمه  نهذ  هب  بیرقت  يارب  .رگید  زیچ  قح ، ترـضح  تسا و  يزیچ 
نیا همه  هکلب  یلالقتـسا ، تروص  هب  هن  یلو  تسه  گـنر  یب  روـن  رد  شفنب ، یلین و  یبآو و  زبـس  درز و  یجنراـن و  زمرق و  ِگـنر 
یب رون  دـش ، مهارف  روشنم  کمک  هب  گنر  ره  روهظ  طیارـش  یتقو  دـنچره  .دـنا  گنر  یب  رون  ِیگنر  یب  دوجو  رد  قرغ  اه  گـنر 

.دنک یم  روهظ  صاخ  گنر  نامه  هب  طیارش  نآ  رد  گنر ،

دوجو عماج  تروص  هب  وا  رد  تافـص  نآ  هک  ارچ  دنک ، یمن  جراخ  شا  یتاذ  تیدحا  زا  ار  وا  یتفـص  چیه  تسا و  دحَا  دحَا ، سپ 
(1) .عومجم تروص  هب  هن  دراد و 
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« مالسلا هیلع  » نینمؤملاریما ترضح  تسین و  دوجوم  زیچ  نآ  یهللا  هجو  هبنج  زج  زیچ  ره  رد  ینک  رظن  تسرد  رگا  سپ  .تسا  هتفر 
زا لبق  هک  نیا  رگم  ار  يزیچ  مدیدن  ینعی ؛ ُهَدَْعب » ُهَعَم َو  ُهَْلبَق َو  َهللا  ُْتیأر  ِّالا َو  ًاْئیَش  ُْتیأر  ام  : » دنیامرف یم  هک  دنا  هتکن  نیمه  رکذتم 

.مدید ار  هللا »  » نآ زا  دعب  نآ و  اب  نآ و 
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دوخ یقلعت  تیوه  زا  تلفغ  تافآ   - 9

هراشا

و دوش ، یم  اـم  يارب  تردـق  ملع و  تدـحو و  بجوم  ادـخ  هب  یکیدزن  تسا ، تردـق  تاـیح و  ملع و  تدـحو و  نیع  ادـخ  نوـچ 
رد میوش  کیدزن  ادخ  هب  هچره  تسا ، ضحم  لامک  تدحو و  دنوادخ  نوچو  .تسا  تالامک  زا  تیمورحم  بجوم  ادخ  زا  يرود 

مدع ساسحا  بارطضا و  هب  میوش  رود  ادخ  زا  هچره  میسر و  یم  تیصخش  یگناگی  هب  میوش و  یم  دراو  بارطضا  مدع  شمارآ و 
یمن صقن  ار  دوخ  ياـه  صقن  رگید  میوش ، لـفاغ  قـح  هب  تبـسن  ناـمدوخ  ِیقلعت  تیوـه  زا  یتـقو  میوـش ، یم  راـتفرگ  ماکحتـسا 

: دنا هتفگ  مه  تهج  نیمه  هب  .مینک  یبایزرا  ار  دوخ  وا ، هب  تبسن  ات  میسانش  یمن  ار  یقلطم  لامک  هک  ارچ  .میرادنپ 

یمن ناسنا  باـختنا ، لـمع و  رد  ارچ  میمهف  یم  تسا ، قح  ترـضح  هب  قلعت  طـبر و  نیع  ناـسنا  تاذ  دوجو و  میوش  هجوتم  یتقو  »
باختنا ياضف  رد  داد ، طبر  قح  هب  ار  دوخ  رگا  لاح  دهد ، تایح  همادا  درادنپ ، یم  لامک  ار  نآ  وا  هک  يزیچ  هب  طبر  نودب  دـناوت 

تهج هب  وا  تاذ  هک  ارچ  .تسا  هدـش  قح  هدـنب  حالطـصا  هب  تسا و  هدومن  يربـهار  حیحـص  روط  هب  ار  دوـخ  یقلعت  تیوـه  دوـخ ،
ندش هدنب  تهج  ار  دوخ  هدارا  ًاموزل  تشادنپ ، دازآ  قح  هب  قلعت  زا  ار  دوخ  رگا  دشاب و  هدنب  دیاب  هک  تسا  یتاذ  شا  یقلعت  تیوه 

.دش دهاوخ  بضغ  توهش و  هدنب  حالطصا  هب  درک و  دهاوخ  اهر  هیبضغ  هیوهش و  ياوق  تاقلعتم  هب 

هب داـقتعا  اـب  هدـیناهر و  قح  هب  قلعت  زا  ار  دوخ  يروـحم ) ادـخ  ياـج  هب  يروـحم  ناـسنا  ینعی   ) مسیناـموا هب  داـقتعا  اـب  زورما  رـشب 
ار دوخ  ًالمع  درادن ) یتیدودحم  چیه  تسا و  دازآ  دوخ ، تاوهش  اه و  لیم  ندروآرب  رد  یتح  داعبا  مامت  رد  ناسنا  ینعی   ) مسیلاربیل

هدرک و شا  یناویح  ياه  لیم  هدنب 
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، دـهدن حیحـص  باوج  شا  یقلعت  تیوه  نیع  ِتاذ  هب  ادـخ ، اب  طابترا  قیرط  زا  ناـسنا  رگا  تسا  ادـخ  طـقف  قلطم  لاـمک  نوچ  زین 
.تسا هدرکن  هدروآرب  ار  دوخ  قلطم  لامک  هب  زاین  ندش ، قلطم  لامک  ریغ  هدنب  اب  نوچ  دوش ، یم  يراگنا  چوپ  ای  مسیلیهین  راتفرگ 

دوش یم  رکنم  فورعم ، فورعم و  رکنم ، هنوگچ 

دوخ بضغ  توهش و  ياضرا  فرـص  هرـسکی  ار  شیوخ  هدارا  دشاب ، ادخ  هدنب  دیاب  هک  دوخ  یقلعت  تیوه  زا  تلفغ  اب  زورما  رـشب 
.تسا لامک  هب  ندیسر  راودیما  لطاب ، هب  قلعت  اب  هدرک و  مگ  ار  لطاب  قح و  رگید  تلاح  نیا  رد  هدرک و 

اب تسا  ددصرد  تسا و  لئاق  یلامکتسا  دوجو  دوخ  يارب  هک  ییاج  نآ  زا  درادنپن ، دازآ  قح  هب  قلعت  زا  ار  دوخ  هک  هاگنآ  ات  ناسنا 
رگا اما  .دـهد  یمن  تلاـصا  شیوخ  یـصخش  ياـه  صقن  هب  زگره  دـنک ، تفاـیرد  ار  يدـنوادخ  لاـمک  زا  يا  هرهب  ادـخ  هب  برقت 

صیاقن و تروص ، نیا  رد  دریذپب ، دشاب - ادخ  هدنب  دیاب  هک  نیا  نودـب  ار -  دوخ  دـنک و  هیجوت  يرابودـنب  یب  رد  ار  دوخ  تسناوت 
نآ ندرک  ناـهنپ  لـقاال  اـی  حالـصا و  تهج  رد  اـهنت  هن  رگید  سپ  نآ  زا  دـنک و  یم  یقلت  دوخ  دوجو  مزاوـل  زا  ار  تشز  لـئاصخ 
دوش رَکنم  هک  اه  فورعم  اسب  هچ  قح ، اب  ناسنا  دوجو  طابترا  ِتلفغ  رد  ینعی  .درادنپ  یم  نسُح  ار  اهنآ  هکلب  دشوک ، یمن  لئاصخ 

(1)« .ددرگ فورعم  هک  اهرَکنم  اسب  هچ  و 
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هک هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا و  قـلطم  لاـمک  هب  ناـسنا  ناـج  یکیدزن  راـثآ  رـسرب  ثحب  دـنب 9 ،)  ) دـنب نیا  رد  دـیدرک  هظحالم  سپ 
هک ییاه  هیـصوت  اذل  دروآ و  تسد  هب  ناوت  یم  يدـحَا  تاذ  ینعی  قلطم  هناگی  هب  یکیدزن  اب  ار  رطاخ  یگدـنکارپ  مدـع  یگناگی و 

ندرک ناـهنپ  رتشیب  دـیاب  تسا ، هدـشن  ظاـحل  يدـحا  تاذ  هب  یکیدزن  اـه  نآ  رد  یلو  دوش  یم  رطاـخ  یگدـنکارپ  زا  ییاـهر  يارب 
، یحور هدنهد  رازآ  هدیدپ  نیا  هک  دوب  رظتنم  دیاب  نآ - نامرد  ياج  هب  بارطـضا -  ندرک  ناهنپ  اب  و  دروآ ، رامـش  هب  اه  بارطـضا 
درک و عفر  ناوت  یم  قلطم  ینغ  اب  طابترا  اب  طقف  تسا  ناسنا  یتاذ  هک  ار  رقف  ساسحا  هک  نانچمه  .دـنک  زورب  رگید  یتروص  هب  زاب 

یحور رقف  هب  دنربب ، نیب  زا  ار  ساسحا  نیا  رتشیب ، يایند  نتـشاد  اب  دنا  هتـساوخ  هک  گرزب  نادنمتورث  تهج  نیمه  هب  .رگید  هار  هن 
.دنا هدش  راتفرگ  رتگرزب  بارطضا  و 

نیوکت اب  عیرشت  یگنهامه  - 10

ار قح  زا  تیعبت  ًامامت  تادابع ، عیرـشت و  رد  ینعی  دوخ  رایتخا  هزوح  رد  دـیاب  تسا ، قح  هب  طبر  نیع  دوخ  ِنیوکت  رد  ناـسنا  نوچ 
.دنامن رود  دوخ  تقیقح  زا  شتاذ  قباطم  یباختنا  اب  دوش و  گنهامه  عیرشت  نیوکت و  ات  دنک ، باختنا  دوخ ، داعبا  همه  رد 

رد تسناوت  ناسنا  رگا  لاـح  تسا ، قح  هب  لاـصتا  طـبر و  نیع  ناـسنا  دوجو  تاذ و  دـش ؛ نشور  تشذـگ  هک  یثحاـبم  هب  هجوت  اـب 
دوخ تاذ  زا  دـنک  باختنا  ار  هچره  ًالمع  دـشاب ، شدوخ  تاذ  قباطم  هک  دـهد  ماجنا  یلامعا  اه و  باـختنا  زین  دوخ  ياـه  باـختنا 

تروص نیا  ریغ  رد  دنک ، یم  شمارآ  ساسحا  هجیتن  رد  تسین و  گنهامهان  شتاذ  اب  شیاه  باختنا  لامعا و  دوش و  یمن  ادج 
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یحور و تایـصوصخ  قباطم  ناشیاه  باختنا  اهدرم ، اه و  نز  رگا  هک  روط  ناـمه  دراد ، رارق  شمارآ  مدـع  بارطـضا و  رد  ًاـمئاد 
.دوب دنهاوخ  یمسج  یحور و  راشف  رد  یگدنز  رد  دشابن ، ناشدوخ  یمسج 

دوخ ياه  باـختنا  ماـمت  رد  رگا  میتسه ، دـنوادخ  هب  طـبر  نیع  یتاذ ، يدوجو و  ِداـعبا  ماـمت  رد  اـم  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  لاـح 
يرایتخا یلمع و  داعبا  ام و  يدوجو  داعبا  ینعی   ) تسا هدش  گنهامه  ام  عیرشت  نیوکت و  ًالمع  مینک ، لمع  دنوادخ  مکح  ساسارب 

رظن ساسارب  رگید  ضعب  رد  ادـخ و  مکح  ساسا  رب  دراوم  زا  یـضعب  رد  دوش  یمن  مه  تهج  نیمه  هب  و  تسا ) هدـش  گنهامه  اـم 
قح هب  طبر  نیع  داعبا  مامت  رد  هک  دوخ  تاذ  قباـطم  ناـسنا  تروص ، نیا  رد  هک  ارچ  دومن ، لـمع  عاـمتجا  رظن  اـی  دوخ و  یـصخش 

تمه اب  ات  تسا ، هدـشن  تیدوبع  هنحـص  دراو  دوش و  یمن  بوسحم  ادـخ  هدـنب  دوخ ، ياه  باختنا  رد  تسا و  هدرکن  لـمع  تسا ،
.دبای تسد  تسا ، ءایلوا  يوزرآ  تیاهن  هک  ینیوکت  ِیتاذ  ِطبر  نآ  هب  دوخ 

هک نانچمه  دـننک ، گنهامه  تسا  قح  هب  زاین  نیع  هک  دوخ  تاذ  اب  ار  دوخ  لـمع  رگا  هک  دـنا  هدـش  هتکن  نیا  هجوتم  یهلا  ءاـیلوا 
دادعتـسا ًامامت  مه  اه  نآ  بلق  ناج و  دـنک ، یم  تفایرد  ضیف  تاذ ، نآ  زا  ًاـمئاد  دوخ ، ِقلاـخ  اـب  ندوب  طـبر  نیع  اـب  قولخم  تاذ 

یتسار هب  و  ددرگ ، یم  راگدرورپ  ترضح  تاضویف  شریذپ  فرظ  ناش  بلق  دروآ و  دهاوخ  تسد  هب  ار  قح  یمئاد  فطل  شریذپ 
شریذپ اب  ار  دوخ  نیوکت  ماظن  زامن ؛ رد  امـش  .تسا  ناسنا  یعیرـشت  دـُعب  اب  ینیوکت  دـُعب  یگنهامه  يارب  زامن - هژیو  هب  تادابع - 

صوصخ هب  دوجس ، عوکر و  تونق ، رد  هلمج  زا  دینک ، یم  لّثمتم  راگدرورپ  تاروتسد 
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عقاو رد  .دوش  جراخ  یتلاح  نینچ  زا  دـناوت  یمن  وا  تسا و  ریذـپان  ییادـج  هدـنب ، تاذ  زا  قح  هب  لاصتا  هک  ینایامن  یم  دوجـس  رد 
ماظن هب  تیادـه  زامن ، هژیو  هب  تاداـبع  فدـه  .دـیراذگ  یم  شیاـمن  هب  شیوخ  راـیتخا  هطیح  رد  ار  دوخ  ینیوکت  زار  دـیراد  اـمش 
نینچ رد  ار  دوخ  شیوخ ، راـیتخا  لـمع و  رد  هدـنب  رگا  دوش ، یمن  عـطق  زگره  ادـخ  ضیف  ینیوـکت ، رقف  رد  نوـچ  تسا و  نیوـکت 

دوخ زین  هدارا  لمع و  رد  تسا ، رقف  نیع  هک  شتاذ  لثم  نوچ  دـنام ، دـهاوخن  باوج  یب  شیاّنمت  بلط و  زگره  دـنک  دراو  ینایرج 
رابتعا هب  نیوکت  رد  شدوجو  مامت  هک  روط  ناـمه  هدـش ، قح  زا  تساوخرد  بلط و  نیع  ًاـمامت  شدوجو  هدـناشک و  رقف  نیع  هب  ار 

نوچ .دراد  ریثأت  ياضاقت  قح  زا  دنک و  یم  هدهاشم  ار  قح  طقف  عیرشت  تلاح  رد  اذل  .تسا  شیاین  لاؤس و  نیع  شا  یقلعت  تیوه 
.تسا هدرک  ادیپ  ار  راگدرورپ  ضیف  شریذپ  دادعتسا  لمع ، رد  لاح  نیا  رد  تسین و  قح  زج  شرظنم  رد 

ار اه  نآ  تیصاخ  هن  دهد و  یم  ار  ءایشا  دوجو  دنوادخ  - 11

هتـشاد شدوخ  دیاب  دشاب ، هداد  ئـش  هب  ئـش  ِقلاخ  هچره  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدیرفآ ، دنوادخ  ار  تاقولخم  همه  مییوگب  رگا  لاؤس :
ار تاقولخم  تیـصاخ  دیاب  دنوادخ  سپ  هک  دیآ  یمن  شیپ  لاکـشا  نیا  ایآ  تسین » ئیـش  ِدقاف  ْئیِـش ، ِیِطْعُم   » حالطـصا هب  دـشاب و 

؟ دشاب هتشاد  ار  تاقولخم  ریاس  تیصاخ  کمن و  يروش  رکش و  ینیریش  دیاب  ًالثم  دشاب ؟ هتشاد 

یتسه الاح  و  دوش ، یمن  رداص  یتسه  زج  یتسه  نیع  زا  مّلسم  و  تسا ، یتسه  نیع  دنوادخ  هک  دش  نشور  لبق  ثحابم  رد  باوج :
بتارم رد 
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هبترم و تهج  هب  زیچ  نآ  تیـصاخ  .دهد و  یم  وا  هب  ار  زیچره  یتسه  دوجو و  دنوادخ  اذل  دراد و  ار  هبترم  نآ  صاوخ  دوخ  یلوزن 
صاخ ئش  هبنج  زا  هن  تسا و  طوبرم  ادخ  هب  شا  يدوجو  هبنج  تهج  زا  يا  یش  ره  هجیتن  رد  تسا و  زیچ  نآ  يدوجو  تیدودحم 
يروش ینعی  .تسا  يروش  نیع  دوجو ، زا  هبترم  نیا  رد  کمن  نیا  الاح  تسا ، هداد  کمن  هب  ار  کمن  دوجو  دنوادخ  سپ  .شندوب 

مه ار  کـمن  يروـش  سپ  درادـن ، ار  کـمن  يدوـجو  تیدودـحم  هک  دـنوادخ  تسا و  کـمن  يدوـجو  تیدودـحم  تهج  هب  شا 
هک ینیع  رد  تسین  مه  ...و  رت  نیریش و  دنوادخ  هک  دیریگب  رظن  رد  ءایشا  هیقب  يارب  ار  عوضوم  نیا  ساسا  نیمهرب  تشاد ، دهاوخن 

.تسوا زا  بآ  ینیریش و  دوجو 

ناشدوخ هب  طوبرم  ءایـشا  تیـصاخ  یلو  تسا ، ادـخ  تسد  رد  ادـخ و  هب  طوبرم  ءایـشا  دوجو  مییوگب  هک  تسا  تسرد  ایآ  لاؤس :
؟ تسا

زا مه  ءایشا  تیصاخ  نآ ، عبت  هب  تسا  ادخ  زا  ءایشا  دوجو  یتقو  سپ  .تسا  ءایـشا  دوجو  عبت  هب  ءایـشا  تیـصاخ  نوچ  ریخ ؛ باوج :
دیآ دوجو  هب  قوف  لاکشا  ات  دوش  یمن  رداص  ادخ  زا  ًامیقتسم  ءایشا  تیصاخ  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  یلبق  ثحب  اهتنم  تسا ، ادخ 

.دشاب روش  نیریش و  ادخ  دیاب  سپ  دوش  روصت  و 

هک يدوجو  رد  دـیامن ، مودـعم  ار  یتیـصاخ  اـی  داـجیا و  ار  یتیـصاخ  تساوخ  رگا  ادـخ  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  باوـج  نیا  زا 
.دنک یم  مودعم  ای  دوجوم  ار  نآ  دیامن و  یم  فرصت  تسا  تیصاخ  نآ  هب  طوبرم 
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تادوجوم ملع  تایح و  - 12

هراشا

زا هجرد  ره  سپ  .تسا  ...و  تردق  تایح ، ملع ، نیع  هجیتن  رد  تسا و  لامک  نیع  تسا ، دوجو  نیع  هک  دنوادخ  دش ؛ نشور  یتقو 
، ملع نیع  دوجو »  » نوچ دوب ، هنحـص  رد  يا  هلزان  ِدوجو  رگا  هک  ارچ  .تسا  تردـق و ...  تاـیح ، ملع ، زا  هجرد  ناـمه  نیع  دوجو ،

.تسا شدوخ  ّدح  رد  هلزان  ِتردق  تایح و  ملع ، ياراد  هلزان  ِدوجو  نآ  سپ  تسا ، تردق  تایح و 

؟ دنراد تردق  ملع و  تایح و  مه  بآ  بوچ و  گنس و  ینعی  لاؤس :

ناویح ای  ناسنا  ّدح  رد  ِتایح  اه  گنس  دیـشاب  هتـشاد  راظتنا  هک  نیا  هن  ار  دوخ  هبترم  ِصوصخم  ِتردق  تایح و  یلو  یلب ؛ باوج :
ُحِّبَُسی ِّالا  ٍْئیَـش  ْنِم  ْنِا  َو  : » دیامرف یم  نآرق  اتـسار  نیمه  رد  .دنتـسین  ناویح  ناسنا و  يدوجو  هبترم  رد  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، هتـشاد 

امـش یلو  دـنک ، یم  حـیبست  ار  وا  ادـخ ، دـمح  هب  هک  نیا  رگم  تـسین  يزیچ  چـیه  ینعی   (1)« ...مُهَحیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِکلَو ال  هِدْـمَِحب 
.دیمهف یمن  ار  اه  نآ  حیبست 

تایح و ياه  هبنج  ناسنا  رگا  هک  دـنچره  تسا ، قح  تردـق  ملع و  تایح و  زا  روهظ ، هوحن  کی  َملاع  ماـمت  دوب  هجوتم  دـیاب  سپ 
يارب اه  تخرد  اه و  گنـس  نیمه  دنک ، رظن  طقف  اه  نآ  ندوب  هناخدور  تخرد و  گنـس و  هب  درگنن و  اه  نآ  رد  ار  ملع  تردق و 

: تفگ میهاوخ  مینک  ضوع  ار  دوخ  رظنم  رگا  هک  یلاح  رد  دش ، دهاوخ  قح  باجح  وا 

لاح همهرد  تسوت  ِيور  مه  وت  يور  ِباجح 

ییادیپ هک  سبز  یناهج  مشچز  ناهن 
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.تسا دیشروخ  دوخ  روهظ  رگید  تهج  زا  یلو  تسا ، دیشروخ  دوخ  تیؤر  عنام  تهج  کی  زا  هک  دیشروخ  رون  لثم 

نافرع يوس  هب  یلپ 

لقع هک  نیا  نیع  رد  ینعی  .نافرع  يوس  هب  ناهرب  زا  دنتـسه  یلپ  يرهوج ، تکرح  نیقیدـص و  ياه  ناهرب  هک  دوب  نیا  اـم  تبحص 
ادـیپ ار  قیاقح  نآ  اب  ییورایور  ناوت  ْلد  ات  دـننک  یم  مهارف  ار  هنیمز  دوش ، یم  دوجو  ملاع  رد  یقیاقح  هجوتم  نیهارب  نیا  قیرط  زا 

: هک دینیبب  نافراع  اب  رظنم  مه  دیناوت  یم  نیقیدص  ناهرب  مهف  زا  سپ  امش  هک  يروط  هب  دنک ،

تسادیپ یتسه  هتخت  رب  هک  شقن  ره 

تسارآ شقن  ناک  ، تسا سک  نآ  تروص  نآ 

ون یجوم  دنز  رب  وچ  نهک  يایرد 

تسایرد تقیقح  رد  دنناوخ و  شجوم 

: هک دینک  قیدصت  دینیبب و  قلطم  دوجو  زا  يدومن  دیبای ، یم  دوجو  ملاع  رد  نیقیدص  ناهرب  قیرط  زا  ار  هچره  ای 

ییاه جوم 

تسار یتسه  ِرحب  هک 

هلمج

دَُوب بابح  ار  بآ  رم 

هچرگ

ود دشاب  بابح  بآ و 

رد

دَُوب بآ  بابح ، تقیقح 

سپ

ءایشا یتسه  يور  نیا  زا 

تسار
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دَُوب بارس  یتسه و  نوچ 

: تفگ هک  هدش  رهاظ  ملاع  رسارس  رد  هدمآ و  روهظ  هب  درادن ، یگنوگچ  تیدودحم و  چیه  هک  قلطم  دوجو  عقاو  رد 

ز

دمآرب نوگانوگ  جوم  ایرد 

ز

دمآ رد  نوچ  گنر  هب  ینوچیب 

یهگ

دش ورف  یلیل  توسک  رد 

یهگ

دمآ رد  نونجم  تروص  رب 

: تفگ یهاوخ  هک  اج  نآ  ات 

اب

ناهد هچنغ  يا  متفگ  شیوخ  خرلگ 

هظحلره

نارگ هوشع  نوچ  هرهچ  شوپم 
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دز

ناهج نابوخ  سکع  هب  نم  هک  هدنخ 

رد

ناهن هدرپ  یب  مشاب و  نایع  هدرپ 

ٍْئیَـش ال ِّلُک  ُْریَغ  َو  ٍهَنَراقُِمب ، ٍْئیَـش ال  ِّلُک  َعَم  : » تفگ یهاوخ  يولع  تریـصب  اب  هارمه  هک  درب  یم  ولج  اج  نآ  ات  ار  راک  ریـس ، نیا  و 
: رگید ترابع  هب  .نآ و  زا  يادج  هن  یلو  تسا ، يزیچ  ره  ریغ  و  نآ ، رانک  رد  هن  یلو  تسا ، يزیچ  ره  اب  دنوادخ  ینعی   (1)« ٍهَلَیازُِمب

دید شاقن  هماخ  ناوتن  شقن  بیرف  زا 

تسهراک رد  یکی  يراگنز  ِفقس  نیارد  هنرو 

دوجو یصخش  تدحو  هب  دوجو  کیکشت  زا  ریس 

نیا رد  دنک و  یم  ریس  دوجو  یصخش  تدحو  هب  ناهرب ، رظنم  رد  دوجو  کیکشت  زا  هک  دنک  یم  ریـس  تدحو  رد  نانچ  نآ  نافرع 
.دبای یم  دوجو  تاروهظ  رد  ار  کیکشت  رگید  لاح 

ریـس نوچ  و  دوش ، یم  تباث  دشاب -  ضحم  طبر  ناونع  هب  هچرگ  دوجو -  زا  یمهـس  دوجولا ، بجاو  ریغ  يارب  نیقیدص  ناهرب  رد 
نیب رد  يا  هلـسلس  اذل  دبای و  یمن  یتسه  زا  یمهـس  چیه  بجاو  ریغ  يارب  فراع  ِلقع  بلق و  رگید  دـش ، لماک  نافرع  هب  ناهرب  زا 

ياهدومن ملاـع  همه  هکلب  تسین ، دوجوم  يزیچ  چـیه  بجاو ، زا  ریغ  هب  هکلب  دـشاب ، نآ  يـالعا  هبترم  رد  دوجولا  بجاو  اـت  تسین 
(2) .دنیوا يانسح  ءامسا 

ناونع هب  َملاع  راگدرورپ  سفن - تخانـش  ًاـصوصخم  َملاـع -  تخانـش  هار  زا  ادـتبا  هک  تسا  نیا  قح  يوس  هب  كولـس  یعیبط  ریس 
هتخانش هِلا »  » و بر » »
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ِقوذ دوهـش و  یتـسه و  تقیقح  رد  ّربدـت  اـب  سپـس  و  تسوا ، يوـس  هب  همه  ِریـس  هک  دوـش  یم  يّربدـم  هجوـتم  ناـسنا  دوـش و  یم 
نآ دوخ  بجاو ، تاذ  ِفِّرعم  اهنت  هن  هک ، نیا  هب  دـسر  یم  تیاـهن  رد  دوش و  یم  لـصاح  یلزا  ِمیدـق  تاذ  تخانـش  نآ ، يروضح 

یلزا تاذ  نامه  دوجو  زین  ملاع  دوجو  ببس  هک  نیا  هچ  دشاب ، یم  تاذ  نامه  تفرعم  زین  ناهج  تخانـش  رب  لیلد  هکلب  هدوب ، تاذ 
هنیآ رد  ار  زیچ  همه  دـنیب و  یم  ار  قح  زیچ  ره  زا  لبق  دوش و  یم  هدـهاشم  قح  تاذ  هنیئآ  رد  ناهج  هرخـالاب  دوب و  دـهاوخ  هدوب و 

: دیوگ یم  لاح  نیا  رد  .دیامن  یم  هدهاشم  قح 

وک تسود  تسود ، يا  هک  هتسشن  تسود  اب  ام 

تسود يوک  هب  یتسم  مینز ز  یمه  وکوک 

: دنیامرف یم  یلاعت » هللا  هظفح  » یلمآ يداوج  هللا  تیآ  ترضح 

یتسه هک  تهج  نآ  زا  أدـبم  ِدوخ  رد  هاگنآ  دوش و  یم  هدرب  یپ  ملاـع  أدـبم  هب  یـسفنا  یقاـفآ و  تاـیآ  زا  ادـتبا  ناـهرب ، حرط  رد  »
يامسا مه  ات  دبای  یم  همادا  يدوهش  یملع و  ریس  نانچمه  دوش و  یم  لالدتـسا  أدبم ، یلزا  ترورـض  هب  هدش و  ّربدت  تسا ، ضحم 

اه نآ  عوجر  ماجنارـس  رگیدکی و  اب  رهاظم  نآ  دنویپ  مه  ددرگ و  تابثا  رهاظم  رد  ءامـسا  نآ  روهظ  مه  دوش و  تباث  قح  يانـسح 
.دوش راکشآ  دوخ  ِروهظ  أدبم  هب 

: ددرگ یم  مولعم  بلطم  دنچ  قوف  لیلحت  اب 

.دوش دادملق  بارس  ناونع  هب  هک  نیا  هن  ددرگ ، یمرب  روهظ  تیآ و  هب  ناکما  ِناهج  رد  ترثک  - 1

ترثک ياراد  دوجو  ِدوخ  هک  نآ  هن  دوجو ، رد  تدحو  دشاب و  روهظ  رد  ترثک  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دوجو  یـصخش  تدحو  - 2
.دشاب کیکشت  وحن  هب  ولو  یقیقح 
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کی دوجو ، تلاصا  هب  تیهام  تلاصا  ِيرکف  لوحت  زا  دـعب  هرـس » سدـق  » نیهلأتملاردـص هک  تسا  یهلا  هفـسلف  هتفای  لماکت  هلحرم 
نیب هک  تسا  نآ  یـصخش  تدـحو  هب  دوجو  ِیکیکـشت  تدـحو  زا  ءاـقترا  نآ  دومیپ و  ار  يرگید  قـیمع  يدوهـش  یلقع و  لوـحت 

یفـسلف لقعت  اب  دشاب و  ماخ  تدحو  نیّدلا  یحم  یـصخش  تدحو  هک  نآ  هن  تساه ، قرف  یـصخش  تدحو  یکیکـشت و  تدـحو 
ولو دّدـعت ، هنوگره  زا  یتسه  تقیقح  هیزنت  رهاظم و  هب  نآ  عاجرا  کیکـشت و  لپ  رـس  زا  روبع  زا  دـعب  بان  لـقع  هکلب  راـگزاسان ،

(1)« .ددرگ یم  لیان  نآ  هب  بتارم ، ِدّدعت 

ندیدن هلحرم  چـیه ، رگید  دـنیبب و  یهلا  تایآ  همه  ار  قح  ریغ  دوش و  لئان  يرظن  ِنافرع  هاگدـید  هب  تسناوت  ناسنا  هک  نیا  زا  سپ 
دنک یم  عورش  ار  دوخ  تینانا  یفن  یعرش ، تاضایر  تاروتسد و  قیرط  زا  تسا و  یلمع  نافرع  رد  ریس  هک  دنک  یم  عورش  ار  دوخ 

: تفگ هک 

بلط

راتفر شوخ  ناقشاع  يا 

برط

راک نیریش  ناوکین  يا 

ات

ارحص هر  نیه  هناخ  زا  یک 

ات

رامخ رد  نیه  هبعک  زا  یک 

رد

غراف ام  يدهاش و  ناهج 

رد

رایشه ام  يا و  هعرج  حدق 

نیز

تسود نماد  ام و  تسد  سپس 
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دعب

رای هقلح  ام و  شوگ  نیا  زا 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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ص 201. مشش ، دلج  مکی ، شخب  ، یلمآ يداوج  هللا  تیآ  هیلاعتم ،» تمکح  حرش  - » 1
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يرهوج تکرح 

هراشا

55 ص :

نافرع ات  ناهرب  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


56 ص :

نافرع ات  ناهرب  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

همدقم

(1) همدقم

یم بجوم  هک  ار  هفـسلف  تالکـشم  زا  يریثـک  شخب  دوخ ، يرهوج  تکرح  قیقحت  رد  هیلع » هللا  همحر  » اردـصالم دـنوخآ  موحرم 
هّجوتم يرهوج  تکرح  رد  ار  وا  روظنم  ًاقیقد  میناوتب  هک  تسا  نآ  هدمع  .دومن  لح  دشاب ، هتشاد  هلـصاف  یحو  نید و  زا  هفـسلف  دش 

رد زونه  یـسک  رگا  هتـشذگ و  رهاظ  زا  هک  تسا  یهاگن  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم هاگن  هلمج  زا  یمیکح ، ره  هاگن  هک  ارچ  میوش ،
.دروآ یم  نییاپ  ار  عوضوم  دربب ، الاب  ار  دوخ  هک  نآ  ياج  هب  درادن ، لصا  نوطب و  يوس  هب  رذگ  يارب  یتّمه  تسا و  فّقوتم  رهاظ 

، دنتـسناد یم  تباـث  ار  رهوـج  دوـب و  هّداـم  ملاـع  رد  ضارعَا  تکرح  رب  هفـسالف  داـقتعا  هیلع » هللا  همحر  » اردـصالم ناـمز  اـت  نوـچ 
لکشم اب  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم
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هدادن ماجنا  هزات  يراک  يرهوج  تکرح  نیهارب  حرط  رد  ریقح  نیا  هک  مناسر  یم  یمارگ  ناگدـنناوخ  ضرع  هب  زیچ  ره  زا  لبق  - 1
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ارچ تسا  حیحـص  امـش  فرح  رگا  : » دـنتفگ یم  تکرح  ندوب  يرهوج  رب  ینبموا  ياـعّدا  لـباقم  رد  هکارچ  دوـب ، ور  هبور  يداـیز 
ناگرزب نآ  تمظع  هک : تسا  نیا  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم نخس  دنا »؟ هتفگن  يزیچ  نآ  زا  انیـس » نبا  و« وطـسرا »  » نوچ یناگرزب 

هک نیا  اه و  نآ  تمظع  فرِـص  هب  دـیابن  متفگ ، نخـس  لیلد  اب  مه  نم  رگا  اذـل  تشاد و  لیلد  ناشیاه  فرح  هک  دوب  تهج  نآ  هب 
(1) .دوش در  نم  ِفرح  دنا ، هتفگن  اه  نآ  نوچ 

داریا باوج  ًایناث ؛ .دیامن  هئارا  یطیارش  نینچ  رد  تکرح  ندوب  يرهوج  رد  ار  دوخ  نخس  لیالد  ًًالّوا ؛ درک : یعـس  شالت  مامت  اب  وا 
اردـصالم و نیهارب  يرهوج و  تکرح  ینعم  رب  هوالع  هدـنیآ  ياـه  ثحب  هک  دـهدب ، ار  دـنتفرگ  یم  يرهوج  تکرح  هب  هک  ییاـه 

.دراد رب  رد  زین  ار  اهداریا  نآ  باوج  نیهارب ، نآ  جیاتن 

هب اه  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  هدـمآ  هنحـص  هب  ییاه  تکرح  اه و  تعرـس  هتفرگارف و  تکرح  روهظ  ار  ناـهج  هرهچ  هزورما  هرـصبت :
يریـسفت هب  جایتحا  هشیمه  زا  شیب  اذـلو  .دـشاب  دـناوت  یم  یباتـش  هچ  اب  هزادـنا و  هچ  ات  تکرح  ّدـح  دـسرپ  یم  دـیآ و  یم  تریح 

.دراد اجک  رد  هشیر  ییاه  تکرح  نینچ  دوش  مولعم  ات  میراد ، تکرح  زا  قیمع  حیحص و 

يرهوج تکرح  ياعّدا 

نآ گنر  ای  نزو  طـقف  ئـش  تیوه  تاـبث  نیع  رد  هک  تسین ، ءایـشا  يارب  مجح  گـنر و  ینیگنـس ، لـثم  یتفـص  يرهوج ، تکرح 
دناتس و یم  دوخ  زا  ار  ئش  دنز و  یم  مه  هب  ار  ئش  شمارآ  هک  تسا  نانچ  نآ  هکلب  دوش ، ضوع 

58 ص :

ص 108. ج 3 ، رافسا ،» - » 1

نافرع ات  ناهرب  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14816/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
http://www.ghaemiyeh.com


هبترم یتـسه و  هب  دـیآ و  یم  نوریب  دوخ  ِدوـجو  نیتـسخن  هبترم  زا  ئـش  يرهوـج ، تکرح  رد  .دزاـس  یم  لّدـبم  دـیدج  يدوـخ  هب 
.دبای یم  تسد  يرگید 

يزیچ هن  تسا و  ندیبنج  کی  ناهج  رهوج  ینعی  .سب  تسا و  تکرح  کی  هدام ؛ ملاع  رهوج  تاذ و  دـیوگ : یم  يرهوج  تکرح 
، دسانـش یم  تاسوسحم  يایند  رد  رـشب  هچ  نآ  نوچ  دشاب ، لکـشم  تسا  نکمم  رما  يادتبا  رد  يزیچ  نینچ  رّوصت  .دـبنج  یم  هک 
هک روط  نامه  تسا ، زیچ  کی  تکرح  دوخ  تسا : یعدـم  يرهوج  تکرح  هک  یلاـح  رد  دراد ، شبنج  تکرح و  هک  تسا  يزیچ 

ِيرهوج تکرح  زا  حیحـص  روصت  ادتبا  رد  اذل  .تسا  رت  هک  دـشاب  يزیچ  بآ  هک  نیا  هن  تسا ، زیچ  کی  يرت » نیع   » ناونع هب  بآ 
يزیچ هنرگو  دنک ، تابثا  دهاوخ  یم  ار  يزیچ  هچ  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم بانج  دوش  مولعم  ات  تسا  يرورـض  ًالماک  هدام  َملاع 

.درادن عوضوم  هب  یطبر  چیه  هک  مینک  یم  ّدر  ای  لوبق  ار 

تکرح ثحب  یخیرات  هقباس 

نیا دـالیم  زا  لـبق  .تسا  هدوـب  تکرح  رـشب  رکفت  تاـعوضوم  زا  یکی  هراوـمه  هک  دوـش  یم  نشور  رـشب  رکفت  خـیرات  هب  هاـگن  اـب 
تکرح ای  .ضارعا  ریاس  لثم  تسا  یضَرَع  تکرح ، ای  تسا و  تکرح  رسارس  ناهج  ایآ  هک  تشاد  دوجو  نادنمـشناد  نیب  فالتخا 

کی ملاع  رـسارس  هدوب  دـقتعم  سوتیلکاره »  » ًـالثم .درادـن  دوجو  نهذ  زا  جراـخ  رد  یتکرح  عقاو  ردو  تسا  یعقاوریغ  لاـیخ  کـی 
هدوب نارکفتم  رظن  ّدم  هراومه  هلئسم  نیا  .درادن  یجراخ  تیعقاو  تکرح ؛ تسا  هدوب  دقتعم  نونز »  » وا لباقم  رد  تسا و  تکرح 
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تکرح فـشک  زا  دـعب  .تسا  هدوـب  حرطم  يرهوـج  تکرح  دروـم  رد  لاؤـس  نیا  یمالـسا  هفـسلف  روـهظ  مالـسا و  زا  سپ  تسا و 
هتفهن تکرح  يا ، هّدام  ره  متا  قمع  رد  ملاع ، ياه  هدـیدپ  رد  يرهاظ  ياـه  تکرح  رب  هوـالع  هک  دـش  نشور  متا ، رد  اـه  نورتکلا 

؟ تساـجک شا  هشیر  متا ، ریغ  رد  هچ  متا و  رد  هچ  لاـح  هّداـم ، ملاـع  يرـسارس  ِتکرح  نیا  هک  تسه  لاؤـس  نیا  زاـب  یلو  تـسا ،
.دهد همتاخ  دروم  نیا  رد  رکفت  خیرات  هرجاشم  هب  هداد و  باوج  ار  لاؤس  نیا  دناوت  یم  هک  تسا  یعدم  يرهوج  تکرح 

؟ تسا هدوب  يرهوج  تکرح  هب  دقتعم  یسک  اردصالم  زا  لبق  ایآ  لاؤس :

نیا نودب  هتبلا ؛ دنا -  هتشاد  یشیارگ  نینچ  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هک  دنا  هتفگ  ییاه  نخـس  راینمهب »  » لثم يدارفا  یهاگ  باوج :
.تسا هدادن  ار  ییاه  هشیدنا  نینچ  روهظ  هزاجا  انیس » یلعوب   » لثم یگرزب  ياه  ّتیصخش  تفلاخم  یلو  دنروایب - یلیلد  هک 

وا باوج  انیس  نبا  یلو  دشاب »! ئش  رهوج  رد  تکرح  هک  منک  یم  رّوصت  نم  : » تفگ انیس  نبا  هب  راینمهب  راب  کی  هک  تسا  روهـشم 
انیس نبا  زاب  .دشاب » ئش  رهوج  رد  تکرح  دیاب  مدرک  ضرع  داتسا ! بانج  : » تفگ زاب  راینمهب  .درک  توکس  وا  باوج  رد  دادن و  ار 

باوج تسا ، يرهوج  تکرح  نوچ  : » تفگ انیـس  نبا  دـیهد »!؟ یمن  ارم  باوج  ارچ  : » دیـسرپ بّجعت  اب  هرخألاب  .دادـن  ار  وا  باوج 
تاذ و مامت  هظحل  ره  سپ  دـشاب ، يرهوج  تکرح  رگا  نوچ  : » تفگ انیـس  نبا  ارچ »!؟ : » دیـسرپ راینمهب  مهدـب .» مناوت  یمن  ار  امش 
ره نم  تسا ، يرهوج  تکرح  رگا  لاح  دیتسه ؛ ور  هبور  يدـیدج  هدـیدپ  اب  امـش  هظحل  ره  هجیتن ، ردو  دـنک  یم  رییغت  ئـش  رهوج 

اذل متسه و  دیدج  يدوجوم  هظحل 
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یتقو زاب  يا و  هدرکن  لاؤس  وا  زا  زونه  وت  هک  دمآ  هک  مه  یـسک  نآ  تفر و  درک و  رییغت  ًاتاذ  يدرک ، لاؤس  وا  زا  وت  هک  یـسک  نآ 
.»!؟ دهدب ار  وت  باوج  یسک  هچ  سپ  دمآ ، يرگید  دیدج  هدیدپ  تفر و  ًاتاذ  هدیدپ  نآ  يدرک ، لاؤس  يدعب  ِدیدج  هدیدپ  زا 

باوج دوخ  ناهرب  رد  اردصالم ، هتبلا  دـش و  یم  تفلاخم  تکرح ، ندوب  يرهوج  اب  ییاضف  هچ  اب  هنوگچ و  هک  دـینک  یم  هظحالم 
ًادـعب تسا و  هداد  عوضوم » ءاـقب  ههبـش  باوج   » ناوـنع تحت  هدرک ، حرط  يرهوـج  تکرح  یفن  يارب  انیـس  نبا  هک  ار  لکـشم  نیا 

.دش دهاوخ  حرطم 

؟ دندرک یم  ریسفت  هیجوت و  هنوگچ  ار  تکرح  اردصالم  زا  لبق  لاؤس :

ای ّتیّمک و  طقف  تسا و  تباث  ئـش ، رهوج  ای  تاذ  دـنتفگ : یم  ینعی  .دنتـشاد  لوبق  هناگراهچ  تالوقم  رد  طقف  ار  تکرح  باوج :
یم هظحالم  لیذ  رد  هک  دنتسناد  یم  يا  هناگراهچ  تالوقم  رد  ار  تکرح  حالطـصا  هب  دوش و  یم  ضوع  ئـش  ناکم  ای  ّتیعقوم و 

.دینک

تالوقم

هناگراهچ

ندش میجح  ندش و  نیگنس  لثم  رادقم ، ای  ّمک : - 1

.تخرد

بیس ندیسر  ای  اه  ناسنا  ندشریپ  لثم  فیک : - 2

.لاک

.شدوخ رود  هب  نیمز  تکرح  لثم  عْضَو : - 3

-4

.یناکم تکرح  نابایخ ؛ رد  تکرح  لثم  ْنیَا :

؟ دراد لوبق  ار  هناگراهچ  تالوقمرد  تکرح  اردصالم  ایآ  لاؤس :

ِرهوج ینعی  .تسه  تکرح  مه  رهوج  دوخ  رد  تسه ، تکرح  هلوـقم  راـهچ  نیا  رد  هک  نیا  رب  هوـالع  دـیوگ  یموا  يرآ ؛ باوـج :
تاذ رد  يّدام  ِءیش 
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هّدام ملاع  مارآان  رهوج  مه ، هناگراهچ  تالوقم  رد  دوجوم  تاـکرح  هشیر  یّتح  هک  تسا  نیا  وا  فرح  ینعم  دراد و  تکرح  دوخ 
.تسا

اراد هب  یتفـص ، ِنادـقف  زا  ءیـش  ندـش  جراخ   » ینعی لعف ؛» هب  هّوق  زا  ءیـش  یجیردـت  جورخ  » زا تسترابع  تکرح  تکرح : فیرعت 
ینتشادن ینعی  هّوق »  » اریز دشاب ، هتشاد  دناوت  یم  درادن و  هک  ار  يزیچ  ئـش  نتفای  زا : تسا  ترابع  تکرح  ینعی  تفـص ،» نآ  ندش 

تروص نیدب  دراد ، توافت  فرص  مدع  اب  هوق  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .یکدوک  يارب  یناوج  هوق  لثم  دشاب ؛ هتشاد  دناوت  یم  ئش  هک 
اب دراد ، ییانیب  هّوق  راوید  مییوگ  یمن  تهج  نیمه  هب  راوید ، يارب  مشچ  مدـع  لـثم  تسین ؛ ندـمآ  دوجو  هب  ناـکما  مدـع ،»  » رد هک 

یمن درادـن ، مشچ  نتفای  ناکما  راوید  نوچ  و  تسه ، نآ  رد  نتـشاد  ناکما  هک  ینتـشادن  یلو  تسا  نتـشادن  ياـنعم  هب  هّوق  هک  نیا 
.دراد نتشاد  مشچ  هوق  راوید  مییوگب  میناوت 

تکرح كاردا  تّیفیک 

زا ینعی  ّسح » کمک  هب  تسا  یلوقعم  ای  لقع ، کمک  هب  تسا  یـسوسحم  تکرح ، : » مییوگ یم  تکرح  كاردا  تیفیک  هراـب  رد 
هّجوتم ّسح ، ياه  هداد  ِلیلحتو  هیزجت  اب  لقع  فرط ؛ کی  زا  و  درب ، یم  یپ  تکرح  دوجو  هب  لـقع  کـمک  هب  ّسح  فرط ؛ کـی 

ملیف نیبرود  لـثم   ) دریگ یم  ار  ییاـهریوصت  دـنک ، یم  تکرح  هک  يا  هدـیدپ  زا  اـم  مشچ  هک  نیا  لـثم  .دوـش  یم  تکرح  دوـجو 
نآ هک  دوش  یم  هّجوتم  دراد ، نهذ  دزن  هک  ییاهریوصت  فلتخم  ياـه  لـحم  هسیاـقم  اـهریوصت و  نیا  یـسررب  اـب  لـقع  و  يرادرب )

جراخ رد  هدیدپ 
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تهج هب  ناـسنا  لـقع  اـی  و  لـقع » کـمک  هب  تسا  یـسوسحم  تکرح ،  » مییوگ یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا  تکرح  ياراد 
تسا نیا  دبای و  یم  ار  تکرح  نآ  ياه  قادصم  نهذ ، زا  جراخ  رد  سپـس  دنک و  یم  لّقعت  ار  تکرح » ، » يّدام ِندب  ِلّوحتم  تاذ 

«. ّسح کمک  هب  تسا  یلوقعم  تکرح ،  » ترابع ینعم 

دوجو هب  دـناوت  یمن  ییاـهنت  هب  ّسح  مهو  تسین  ینهذ  ًافرـص  تسا و  دوجوم  نهذ  زا  جراـخ  رد  تکرح  مه  ثحب ، نیا  قبط  سپ 
لقع کمک  هب  هک  تسا  یلاوتم  ياه  نوکـس  هکلب  تسین  تکرح  دـبای ، یم  رد  تکرح  ّتیعقاو  زا  ّسح  ار  هچ  دربب و آ ن  یپ  نآ 

هب یجراخ  تسا  یتّیعقاو  هب  طوبرم  هدرک ، ّسح  ار  اه  نآ  مشچ  هک  یلاوتم  ياـه  نوکـس  نیا  هتبلا ؛ و  دوش ، یم  صخـشم  شتّیعقاو 
.دمهف یم  ار  تکرح » روبع و   » ّسح لقع و  کمک  هب  ناسنا  ینعی  تکرح ؛ مان 

عوجر ّسح  هب  یتقو  اذـل  دـندش و  زکرمتم  ّسح  ياه  هداد  رب  ًافرِـص  هک  دوب  نیا  دـندش ، تکرح  رکنم  نونز »  » لاـثما هک  نیا  تلع 
زا یهجو  ییاهنت  هب  ّسح  هک  دوب  هجوتم  دیاب  یلو  دـنک  یم  كرد  یلاوتم  ياه  نوکـس  تکرح ، زا  ییاهنت  هب  ّسح  مینیب  یم  مینک 

هیزجت و ار  اه  نآ  درک و  تفایرد  ار  تکرح  زا  یـشان  یـسح  ياه  هداد  نآ  لقع ، یتقو  دنک و  یم  تفایرد  ار  یجراخ  تیعقاو  نآ 
.دوش یم  تکرح  تیعقاو  هجوتم  ناسنا  ِسفن  دومن ، لیلحت 
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تکرح تّیصخش 

ياه نوکس  زا  تکرح  رگا  هکارچ  .تسا  شدوخ  هب  طوبرم  شلاصّتا  نالیس و  هک  لاصّتا  نالیـس و  ياراد  تسا  يدوجو  تکرح ؛
زا هن  دـیآ و  یم  تسد  هب  ددـع  اهرفـص  هعوـمجم  زا  هن  نوـچ  .دوـب  نوکـس  هکلب  دوـب ، یمن  تکرح  دوـب ، هدـمآ  تسد  هـب  یلاوـتم 
هک يزیچ  هنو  تسا  لاصّتا  نالیـس و  نیع  شدوخ  هک  تسا  يدوجو  تکرح  هکلب  دوش ، یم  داـجیا  تکرح  اـه ، وکـس ن  هعومجم 

دحاو ینعی  .دیـسر  نکاس  ءازجا  هب  ات  درک  میـسقت  ردـق  نآ  ار  تکرح  ناوتب  هک  تسین  نینچو  دـشاب ، اه  نوکـس  هعومجم  لـصاح 
ارچ تسا  دنمزاین  يرایسب  تقد  هب  هتکن  نیا  مهف  .دوش  یمن  لصاح  تکرح  اه  نوکس  هعومجم  زا  هک  ارچ  تسین  نوکـس  تکرح ،
مه ّسح  دیامن و  یم  هدنسب  دنک ، یم  كاردا  تکرح  ّتیعقاو  زا  ّسح  هک  هچ  نآ  هب  ، تکرح ّتیعقاو  یسررب  رد  ًامومع  ناسنا  هک 

ترابع تکرح  هک  دـیامن  یمروصت  ناـسنا  ور  نیا  زا  .دـنک  یمن  تشادرب  یلاوتم  ياـه  نوکـس  زج  تکرح ، ّتیعقاو  زا  ییاـهنت  هب 
زا ّسح  ار  هچ  نآ  اذل  دبای و  یهاگآ  تکرح  ّتیعقاو  زا  دناوت  یم  لقع  کمک  هب  ّسح  هک  یلاح  رد  یلاوتم ؛ ياه  نوکس  زا  تسا 

.تسین تکرح  ّتیعقاو  دهد ، یم  ربخ  تکرح 

تسا تکرح  یتاذ  رخأت ، مدقت و 

کی رد  هک  تسین  زیم  کی  لـثم  ینعی  دنتـسین ، عمج  هظحل  کـی  اـج و  کـی  رد  شیازجا  هک  ناـمز  لـثم  تسا  يدوجوم  تکرح ؛
یتقو تکرح  زا  هظحل  ره  هکلب  تسا ، دوجوم  شحطس  مه  تسا و  هنحص  رد  شیاه  هیاپ  مه  هظحل 

64 ص :

نافرع ات  ناهرب  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


هب یتـقو  امـش  هک  تسا  هّجوـت  لـباق  هتکن  نیا  تکرح  ّتیـصوصخ  یـسررب  رد  .دـشاب  هتفر  نیب  زا  لـبق ، هظحل  هک  دـنک  یم  روـهظ 
تکرح لثم  شلبق ؛ هن  تسا ، رهاظ  شدـعب  هن  تسا ، هنحـص  رد  نآ  زا  یهجو  ًاـمئاد  هک  دـیراد  رظن  یتّیعقاو  هب  دـیراد ، رظن  تکرح 

امش يارب  زونه  مه  شتکرح  دعب  هظحلو  دیبای  یم  هتفر  ار  شتکرح  لبق  هظحل  امش  هراومه  تکرح ؛ نیا  رد  هّداج ، کی  رد  نیـشام 
رد هراومه  هک  نامز  لثم  .تسین  عمج  اج  کی  رد  نآ  ِتکرح  يازجا  تسا ، تکرح  رد  هدیدپ  هک  یتقو  ات  اذلو  تسا ، هدـشن  رهاظ 
هن تسه و  ًالعف  هتـشذگ  هن  ینعی ؛ تفر ، زاب  دـمآ ، هک  مه  دـعب » ، » تفر الاح »  » دـینیب یم  امـش  تسا ؛ رخأت  مدـقت و  نارذـگ و  لاح 

تکرح رابتعا  کی  هب  رخأت  مدـقت و  ای  نارذـگ  نیا  تسا و  هنحـص  رد  نارذـگ  هراومه  طقف  رگید ، زیچ  هن  هدـماین و  هک  يا  هدـنیآ 
(1) .نامز رابتعا  کی  هب  تسا و 

ضرع رهوج و  ینعم 

هژاو ود  نیا  موهفم  ادتبا  تسا  مزال  میشاب  هتشاد  ضرع »  » و رهوج »  » زا یحیحـص  روصت  میراد  زاین  يرهوج  تکرح  ثحب  رد  نوچ 
هک تخرد  بیـس و  ناسنا ، لثم  ییاه  هدیدپ  یکی  میتسه ؛ ور  هبور  هدیدپ  عون  ود  اب  َملاع ، رد  ام  دینک  تقد  هچ  نانچ  .دوش  نشور 

ًاعقاو هک  تعاجش  ملع و  معط و  وب و  گنر و  لثم  ییاه  هدیدپ  رگید  و  درک ، هراشا  اه  نآ  هب  ًالقتسم  ناوت  یم 
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هچ دـشاب و  يرهوـج  تکرح  نآ  هچ  لاـح  تکرح -»  » زا تسا  تراـبع  میریگب  رظن  رد  جراـخ  رد  ار  رخأـت  مدـقت و  هچ  ناـنچ  - 1
«. نامز  » زا تسا  ترابع  میریگب ، رظن  رد  نهذ  رد  ار  رخأت  مدقت و  نآ  هچ  نانچ  و  یضرع -
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ملع هک  دشاب  یناسنا  ای  دشاب ، معط  وب و  گنر و  ياراد  هک  دشاب  یبیس  دیاب  هکلب  دنتـسین ، یّلقتـسم  ياه  هدیدپ  جراخ  رد  ناشدوخ 
.دنیوگ ضَرَع » ، » ملع گنر و  لثم  ییاه  هدیدپ  هبو  رهوج » ، » ناسنا تخرد و  لثم  ییاه  هدیدپ  هب  اذل  دشاب و  هتشاد  تعاجش  و 

جراـخ رد  ار  نآ  نوچ  هک  تسا  يزیچ  ضَرَع ؛ ینعی  عوُضوُملا ؛» ِیف  َدِـجُو  جِراـخلا ، ِیف  َدِـجُو  اذإ  : » دـنا هتفگ  ضَرَع »  » فیرعت رد 
میبای و یم  بیـس  لثم  یعوضوم  رد  ضَرَع  کی  ناونع  هب  ار  زمرق  گـنر  هک  نیا  لـثم  .دوش  یم  تفاـی  یّـصاخ  عوضوم  رد  یباـیب ،

(1) .میبای یمن  دشاب ، زمرق  دناوتب  زیچ  نآ  هک  يزیچ  نودب  ار  زمرق  گنر  تقو  چیه 

تفای جراخ  رد  یتقو  هک  تسا  يزیچ  رهوج  ینعی  عوضُوْملا ؛» ِیف  ـال  َدِـجُو  جِراـْخلا ، ِیف  َدـجُو  اذإ  : » دـنا هتفگ  رهوج »  » فیرعت رد 
نودـب میبای ، یم  ار  ناسنا  ای  تخرد  ای  بآ  دوخ  هک  نیا  لثم  میبای ، یم  ار  نآ  دوخ  هکلب  دوش ، یمن  تفاـی  یعوضوم  رد  دوش ، یم 

.دنوش تفای  يزیچ  رد  هک  نیا 

رهوج زا  ضَرَع  تّیعبات 

رگید ریبعت  هب  تسا و  رهوج  عبات  ضرع  هراومه  میوش  یم  هجوتم  میـشاب  هتـشاد  ضرع  رهوج و  زا  یحیحـص  روصت  هچ  نانچ  لاح 
وب تقو  ره  تسا و  بیس  رهوج »  » ِتدش عبات  بیس ، معط  وب و  ِلامکو  تدش  هک  نیا  لثم  .دوب  دنهاوخ  رهوج  تلاح  روهظ  ضارعا 

يارب تسین ، لماک  بیس  معط  و 
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گنر هک  تسا  ینغور  هکلب  تسین ، گـنر  عـقاو  هب  دراد ، دوـجو  گـنر  ناوـنع  هب  یـشورف  گـنر  ياـه  هزاـغم  رد  هچ  نآ  هتبلا  - 1
.دراد هارمه  هب  ار  یصاخ 
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« رهوج  » عباـت بیـس - يارب  وب  لـثم  ضَرَع - »  » سپ .تسا  هدیـسرن  یبوخ  هب  زونه  بیـس -  رهوج  ینعی  بیـس -  دوخ  هک  تسا  نیا 
.بیس رهوج  زا  دشاب  ترابع  هک  تسا  شدوخ 

؟ تسا قاتاِرد  بوچ  عبات  دننز ، یم  قاتاِرد  هب  هک  یگنر  ایآ  تسا ، زیچ  نآ  رهوج  عبات  زیچ ، ره  گنر  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس :

گنر دوخ  اذل  .تسین و  بیـس  يوب  گنر و  لثم  هدشن و  جراخ  قاتاِرد  بوچ  نتم  زا  دـننز ، یم  رد  هب  هک  یگنر  نوچ  هن ؛ باوج :
گنر قاـتا ، ِرد  ِبوچ  دوـخ  يرآ ؛ .قاـتاِرد  بوـچ  عباـت  هن  تسا ، ینغور  ّداوـم  ناـمه  هک  تسا  شدوـخ  رهوـج  عباـت  مه  قاـتاِرد 

.تسا بوچ  رهوج  عبات  گنر  نآ  هک  دراد  ار  دوخ  صوصخم 

نزو و وب و  گنر و  نامه  هعومجم  بیـس ، ًـالثم ؛ .تسا  ضارعا  هعومجم  عقاو  رد  ءیـش  ره  رهوج  هک  تفگ  دوش  یمن  اـیآ  لاؤس :
؟ مینیب یم  ام  هک  تسا  صوصخم  لکش 

لالقتسا هب  زاب  دنوش ، عمج  مه  رانک  مه  همه  هچ  نانچ  دنتـسین ، لقتـسم  دوخ  تاذ  رد  هک  ییاه  هدیدپ  هعومجم  اریز  ریخ ؛ باوج :
هک يرهوج  هب  دـیاب  لقتـسم  ریغ  ِضارعا  نیا  هیّلک  سپ  دـنروآ ، یمن  دوجو  هب  ددـع  اهرفـص ، هعوـمجم  هک  ناـنچ  مه  .دنـسر  یمن 

سپ .دنک  روهظ  دناوتب  نآ  صوصخم  يوب  معط و  گنر و  ات  دـشاب  یبیـس  دـیاب  ینعی  .دنـشاب  هتـشاد  هیکت  تسا ، لقتـسم  شدوجو 
ًاساسا .دنروآ و  دوجو  هب  لقتـسم  ّتیعقاو  کی  دنناوت  یمن  دنـشاب ، دایز  هک  مه  ردقچ  ره  دنا ، هتـسباو  تادوجو  ضارعا ، هعومجم 

لماع ضارعا  »
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.تساراد ار  تایصوصخ  تافص و  نیا  هک  تسا  رهوج  نیا  ینعی  رهوج ؛ زا  ادج  لقتسم و  يزیچ  هنو  دنرهوج » تایصوصخ  روهظ 

؟ هّدام ریغ  ای  تسا  هّدام  بیس ، رهوج  لاؤس :

رد ام  يرآ  .دنـشاب  هدمآ  مه  رانک  هک  هدیدپ  ود  هن  تسا و  هدیدپ  کی  جراخ ، رد  شـضارعا  هارمه  يّدام  هدیدپ  ره  رهوج  باوج :
يّدام ناشضارعا  ای  دنشاب و  يّدام  يّدام ، ياه  هدیدپ  رهوج  ای  هک  نیا  هن  یلو  میراد ، يّدام  ریغ  تادوجوم  ای  يّدام و  ءایـشا  جراخ 
ینهذ لیلحت  کی  رد  يّدام  هدیدپ  نیا  زا  ناسنا  الاح  تسا ، دوجوم  جراخ  رد  يّدام  هدیدپ  کی  ناونع  هب  بیـس ، ًالثم  هکلب  دـشاب ،

ئـش نآ  تاذ  ئـش و  کی  تاروهظ  نیب  ار  يا  هطبار  نینچ  دـناوت  یم  ناسنا  لقع  رگید  رابتعا  هب  .دوش  یم  ضارعا  رهوج و  هجوتم 
.دبای تسد  ئش  نآ  زا  یتایعقاو  هب  قیرط  نیا  زا  دنک و  داجیا 

تکرح هجیتن 

رد سپ  هتشادن ؛ ار  نآ  ًَالبق  ئش  هک  تسا  يزیچ  هب  ندیـسر  يارب  تکرح  نوچ  و  تسا ؛ لعف  هب  هّوق  یجیردت  لیدبت  تکرح ، نوچ 
تـسه ناشدوجو  رد  ییاه  هّوق  رگید  ریبعت  هبو  صقن  زونه  دـنا و  هدیـسرن  لماک  ّتیلعف  هب  ًًالّوا ؛ هک  دراد  قّقحت  تکرح  یتادوجوم 
هجیتنرد دـنا و  ضحم  هوق  هک  یتادوجوم  رد  ًاـیناثو ؛ دوش  هّوق  نآ  ِّتیلعف  اـی  لاـمک  هب  لیدـبت  هّوق ، اـی  صقن  نآ  تکرح ، رثا  رد  هک 

.درادن تکرح  تادّرجم ) لثم   ) دشاب ضحم  ّتیلعف  رد  يدوجوم  رگا  هک  نانچمه  .درادـن  ینعم  تکرح  دـنرادن ، یتّیدوجوم  چـیه 
هوق نوچ  دشاب ، مه  ضحم  هّوق  يدوجوم  رگا  هک  دیشاب  هتشاد  تیانع 
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اب هک  دنـشاب ، هّوقلاب  يا  هبنج  لعفلاب و  يا  هبنج  ياراد  هک  تسا  یتادوجوم  رد  تکرح  نیاربانب  درادن ؛ تکرح  تسا ، مدع  عقاو  رد 
(1) .دسر یم  دوخ  هجیتن  فده و  هب  تکرح  لعفلاب ، هبنج  هب  هوقلاب  هبنج  لیدبت 

تکرح فده 

(2) تکرح فده 

.لعفلاب تهج  کی  زا  تسین و  هوقلاب  تهج  کی  زا  يدوجوم  نینچ  دـشاب  ناسکی  شیارب  اه  تهج  اه و  تْمَـس  مامت  ياءیـش  رگا 
اه و تمـس  مامت  يزیچ  رگا  سپ  .تسا  هوق  نآ  ندروآرد  لـعف  هب  يوس  هب  شتهج  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  يا  هوق  یتهج  زا  رگا  نوچ 

ترابع هک  تکرح -  نیاربانب  .درادن  تکرح  ئـش  نآ  ، درادن يا  هّوقلاب  هبنج  زیچ  نآ  عقاو  رد  نوچ  دشاب ، ناسکی  شیارب  اه  تهج 
؛ ّتیلعف هب  شیاه  هّوق  لیدبت  زا  تسا  ترابع  هک  دراد ، ییوس  تمس و  مّلـسمو  تسین  فده  یب  زگره  لعف -  هب  هوق  لیدبت  زا  تسا 

هدش تباث »  » فده نآ  هب  ندیسر  اب  تسا و  لاّیس  فدهو ، نایاپ  نآ  هب  ندیسر  زا  لبق  هک  دراد  یـصوصخم  نایاپ  یتکرح  ره  اذلو 
تکرح رگید  دنتسه و  یتباث  تادوجوم  هک  تادّرجم  لثم  دوش ؛ یم  جراخ  دوخ  صقن  هبنج  زا  رگید  و 
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سکعب و  هکرحلا ، هیلع  عنتمی  هوجولا  عیمج  نم  لـعفلاب  َوُـه  اـم  ُّلُـکَف  دـیامرف ...« : یم  دروـم  نیا  رد  هیلع » هللا  همحر  » اردـصالم - 1
درجملا نوکی  نا  حـصی  الف  دـعب ، هل  لصحی  مل  ًائیـش  بلطی  هکرحلل  بلاط  ُّلُک  ذا  هوقلاب  ام  هیفف  هکرحلا  هیلع  حـصی  ام  ُّلُک  صیقنلا 

ص 60. ج 3 ، رافسا ، ...ًارما » هکرحلاب  بلطی  هداملا  نع 
هچ نانچ  .تسا  هداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  تکرح  داـعبا  ماـمت  لـماک ، روط  هب  رافـسا  موس  دـلج  رد  هیلع » هللا  همحر  » اردـصالم - 2

.دنیامرف عوجر  دلجم  نآ  هب  دنیامنب ، لماک  قیقحت  دروم  نیا  رد  دنا  لیام  نازیزع 
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مه هب  تبـسن  نکاس ، ِءایـشا  هک  ارچ  تشاذـگ ، قرف  دـیاب  نآ  ندوب  نکاس  اب  ئـش  کی  ندوب  تباث  نیب  هتبلا  تسین ، ناـشدوجو  رد 
ّتیلعف هک  يدوجوم  ینعی  تباث  دوجوم  یلو  .تسا  تکرح  یب  نکاس و  ًالعف  یلدنص  نآ  رانک  رد  هک  یلدنـص  نیا  لثم  دنا ، نکاس 

.تادّرجم لثم  دشاب ؛ هتشادن  تکرح  دوخ  تاذ  رد  تسا و  ضحم 

تلاـح هب  زگره  دـشاب و  تکرح  رد  هراومه  دـشاب و  هتـشاد  هّوق  تیاـهن  یب  يزیچ  هک  دراد  لاکـشا  هچ  دوـش ، لاوـس  تسا  نکمم 
؟ دیاین رد  تباث » »

دناوت یمن  يزیچ  نینچ  هجیتن ؛ رد  دراد ؛ یتسین  تیاهن  یب  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  هّوق  تیاـهن  یب  يدوجوم  رگا  تفگ  دـیاب  باوج  رد 
اب دهاوخب  هک  درادن  یصقن  تشادن ، يا  هّوقلاب  هبنج  چیه  يدوجوم  رگا  دوش  یم  دیکأت  زاب  و  دشاب ؛ هتشاد  تکرح  ات  دشاب ، دوجوم 

هتـشاد هّوقلاـب  يا  هبنج  لـعفلاب و  يا  هبنج  هک  تسا  تکرح  ياراد  يدوـجوم  سپ  دـنک ؛ ُرپ  ار  هّوقلاـب  هـبنج  اـی  صقن  نآ  تـکرح ،
ياـه هبنج  ندـمآ  رد  ّتیلعف  هب  زا  تسا  تراـبع  مه  تکرح  فدـه  و  دـسرب ، ّتیلعف  هب  هّوقلاـب ، هبنج  نآ  تکرح ، قیرط  زا  ودـشاب 

.دنک یم  نّیعم  ئش  هّوقلاب  ياه  هبنج  ار  فده  نآ  هک  دراد  یصاخ  فده  یکرحتم  هدیدپ  ره  سپ  ئش ؛ هّوقلاب 
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يرهوج تکرح  تابثا  رد  لّوا  ناهرب 

(1) يرهوج تکرح  تابثا  رد  لّوا  ناهرب 

: مینک یم  حرطم  هدش  يدنب  هتسد  تروص  هب  ار  بلاطم  دنشاب  رت  تحار  عوضوم ، مهف  رد  نازیزع  هک  نیا  يارب 

نیا هچ  لاح  دشابن ؛ لّوحت  رییغت و  لاح  رد  هک  مینیب  یمن  ار  يزیچ  چیه  میرگنب ، دوخ  فارطا  هب  ًاقیقد  نیب  عقاو  مشچ  اب  رگا  فلا -
.عیرس هچ  دشاب و  دنُک  رییغت ،

لثم  ) يزیچ کـی  هشیمه  ینعی  دـنرهوج ، هب  هتـسباو  ضارعا  دوخ  هک  یلاـح  رد  دوـش ، یم  ناـیامن  ضارعَا  رد  ًاـمامت  تارییغت  ب -
یّلقتـسم ياـهدوجو  دوـش ، یم  عـقاو  اـه  نآ  رد  لّوـحت  رییغت و  هک  ...و  مجح  گـنر و  دوـجو  ینعی  .دراد  گـنر  هک  تسه  بیس )

.دنتسین

: دییامرف هّجوت  دعب  هحفص  حرط  هب  عوضوم ، ندش  نشور  يارب 

71 ص :

هعنتمم ضراوـعل  مزلتـسم  دوـجو  وـحن  هل  ینامـسج  رهوـج  ُّلُـک  : » دـیامرف یم  ناـهرب  نـیا  حرط  رد  هـیلع » هللا  هـمحر  » اردـصالم - 1
تامـسملا یه  همزـاللا  ضراوـعلا  کـلت  و  عاونـالا ، یلا  هیقاقتـشالا  لوـصفلا  مزاوـل  هبــسن  صخــشلا  یلا  اهتبــسن  هـنع  كاـکفنالا 

ًاـضعب وا  ًالک  تاصخـشملا  هذه  هیلع  لدـبتی  ینامـسج  صخـش  ّلک  ...صخـشتلل  تامالع  اّهنا  قحلاو  روهمجلادـنع ، تاصخـشملاب 
ص 103. ج 3 ، رافسا ، ...اهایا » مزلتسملا  دوجولا  لدّبتل  عبات  اهلدبتف  اهریغ  نیَالا و  عضولا و  مکلا و  نامزلاک و 
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ءایـشا نزو  وب و  هزم و  گنر و  ای  ینعی  دوش ، یم  عقاو  ضارعا  رد  دروخب  مشچ  هب  هک  يرییغت  ره  دـینک  هجوت  قوف  حرط  هب  هچنانچ 
.دوش یم  ضوع  اه  نآ  هزادنا  مجح و  ای  دنک و  یم  رییغت 

هدهاشم ضارعا  رد  ار  تکرح  نوچ  و  دنرهوج ؛ هب  هتسباو  ًامامت  دنتسین و  یّلقتسم  ياهدوجو  ضارعا  دش ؛ ضرع  هچنانچ  لاح  ج -
يدوجو دوخ  زا  تسا و  رهوج  هب  هتـسباو  ضارعا  دوجو  ماـمت  اریز  دـشاب ، رهوـج  هب  هتـسباو  ضارعا ، ِتکرح  دـیاب  سپ  مینک ، یم 

ِرهوج دـیاب  مه  ّریغتم  ِضارعَا  ّتلع  تسا ، ّریغتم  ّریغتم ، ّتلع  نوـچ  ینعی  تسا ، رهوـج  هب  طوـبرم  مه  اـه  نآ  تکرح  سپ  دـنرادن ؛
(1) .مینادب رهوج  رد  ار  یلصا  رییغت  ددرگرب و  رهوج  هب  تارییغت  همه  هشیر  دیاب  سپ  .دشابّریغتم 

72 ص :

اهدوـجو نـیع  اهــسفن  یف  اـهدوجو  نأ  مدــقت  اّـمل  رهاوـجلادوجو  بـتارم  نـم  ضارْعَاـْلَا  : » دــنیامرف یم  هر » » ییاـبطابط همـالع  - 1
« رهوجلا هکرح  لیلد  هیـضرعلا  تاکرحلاف  اهدّدـجت ، هیرهوجلا و  اهتاعوضوم  ّریغت  عم  ّـِالا  ّمتی  ـال  اهدّدـجت ، اـهّریغتف و  اـهتاعوضومل 

ص 185. همکحلا ، هیاهن 
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سپ تسا ؛ ّریغتم  شـضارعا  نآ  هک  دراد  یـضارعا  رهوج ، زاـب  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  رگید  تسا ، ّریغتم  رهوج  مییوگ  یم  یتقو  د -
رییغت زج  يزیچ  هّداـم  تاذ  ینعی  تسا ، رییغت  ياراد  دوخ  يدوخ  هب  هّداـمرهوج  هّداـم و  تاذ  هک  تسا  نیا  رهوج ، ندوـبّریغتم  ینعم 

یم یتقو  هک  تسا  نیا  لثم  تسا ؛ رییغت  شدوخ  رهوج ، سپ  درادرهوج ؛ رد  هشیر  میبای ، یم  ضارعا  رد  هک  یتارییغت  همه  تسین و 
ضارعا يارب  ییاج  دـمآ ، نایم  هب  تاذ  رهوج و  ياـپ  یتقو  هکارچ  تسین ؛ يرت  زج  يزیچ  بآ  ینعی  تسا ؛» رت  بآ ، ِتاذ  : » مییوگ

هجیتن اذل  .تفـص  نآ  زا  تسا  ترابع  رهوج ، تاذ و  نآ  دوخ  رگید  دش ، هداد  تبـسن  رهوج  تاذ و  هب  یتفـص  رگا  سپ  دنام ؛ یمن 
دراد و يدوـجو  هک  نیا  هن  تسا » تکرح  ناـمه  شدوـجو  « ؛ ینعی تـسین ، ندـیبنج  تـکرح و  زج  يزیچ  ملاـع ، تاذ  مـیریگ  یم 

ینعی مه  هّدام  تاذ  ییانـشور ، کی  میراد و  رون  کی  هک  نیا  هن  تسا ، شا  ییانـشور  ناـمه  شدوجو  هک  رون  لـثم  هکلب  یتکرح ،
زا هبترم  کـی  تکرح  دوـخ  « ؛ رگید تراـبع  هب.تسین  تکرح  زج  يزیچ  دوـجو  نآ  هک  تسا  يدوـجو  هّداـم ، تاذ  ینعی  تکرح ؛

«. تسا ملاع  رد  دوجو 

: دیامرف یم  يرهوج  تکرح  تابثا  رد  يراوزبس  يداهالم 

هِعقاو اْنیََدل  ٌهَّیرَهوُج  و 

(1) هعبات ًاّلُک  ُضارْعَْالا  َِتناک  ْذا  ِ

نآ دیاب  دنا ، تکرح  ياراد  ضارعا  هک  لاح  و   ) دنرهوج عبات  ًامامت  ضارعا  هک  اریز  تسا ؛ یعقاو  ام  دزن  رد  يرهوج  تکرح  ینعی 
(. دشاب رهوج  هب  طوبرم  تکرح ،

73 ص :

ص 244. يرصان ، ط  دئارفلاررغ ،) «) يراوزبس هموظنم  حرش  - « 1
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اطَْعلا ُّدَْسنَیَف  ِْتْبُثی  نِا  ُْعبَّطلاَو 

(1) اطَبَتْرا َْفیَک  ِلایَّسلا  ِِتباّثلِاب  ِ 

ِرهوج نیا  نوچ  دوش -  یم  عطق  یهلا  ياطع  دـیآ و  یمن  دوجو  هب  ملاع  رد  يدـیدج  زیچ  دـشاب ، تباـث  يّداـم  ِرهوج  رگا  یفرط  زا 
لصا و هّدام  ملاع  رهوج  رگا  هک  نانچ  مه  دوش - یم  لعفلاب  شا ، هّوقلاب  هبنج  ـالاب ، ملاـع  زا  ضیف  نتفرگ  اـب  هک  تسا  دـنم  تکرح 

سپ دـشابن ، ملاع  رد  تسا ، تکرح  نیع  هک  یتاذ  رگا   ) .مینک طبترم  یتباث  دوجوم  هچ  هب  ار  ضارعا  تکرح  دـشابن ، تکرح  أشنم 
.)!؟ مینک طبترم  یتباث  دوجوم  هچ  هب  ار  تادوجوم  تکرح  ّتلع 

یـضَرَعلابام ره  هک  ِتاّذـلِاب » ام  یِلا  یهَْتنَی  ْنَا  َّدُّبال  ِضرَعلِاب  ام  ُّلُک   » هدـعاق قبط  نوچ  تفگ : نینچ  نیا  ناوت  یم  رگید  هیواز  زا  زاـب 
ِتکرح نوچ  دوش و  متخ  شتآ ) يارب  امرگ  لثم  تسا ؛ یتاذ  هچنآ   ) یتاّذلابام هب  دـیاب  بآ ) يارب  امرگ  لثم  تسا ؛ یـضَرَع  هچنآ  )

.دوش متخ  تسا ، تکرح  نیع  هک  یتاذ  کی  هب  دیاب  تسا ، ضَرَعلاب  ملاع ، رد  دوجوم 

هک نیا  هن  تسا ، تکرح  ياراد  زیچ  کـی  رهوـج  یلو  تسا ؛ رهوـج  ضارعا ، تکرح  ّتلع  مییوـگب  هک  دراد  لاکـشا  هـچ  لاؤـس :
؟ دشاب تکرح  نیع  رهوج 

یم یتـقو  .تسا  هدـشن  هّجوتم  ار  رهوج  رد  تکرح  ینعم  زونه  هدـننک  لاؤس  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  تهج  نیا  هب  لاؤس  نیا  باوج :
دوش یم  لاؤس  لاح  .دنراد  تکرح  ضارعا  تسا و  تباث  رهوج  دییوگ : یم  دیراد  ینعی  تکرح ، ياراد  تسا  يزیچ  رهوج  مییوگ 

لقتسمریغ ِضارعا  ِتکرح  ّتلع  هک 

74 ص :

ص 249. يوفطصم ، تاراشتنا  پاچ  يراوزبس ،» هموظنم  حرش  - » 1
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، هّدام ِرهوج  دیاب  هک  ییاج  هب  میسر  یم  ینعی  دشاب ، تاّذلاب  شتکرح  هک  دسرب  يرهوج  کی  هب  تاکرح  نیا  دیاب  مّلـسم  تسیچ !؟
.تسا تکرح  ياراد  هک  يزیچ  هن  دشاب  تکرح  نیع 

دمهف یم  لقعار  يرهوج  تکرح 

اب نآ  يرهوـج  دوـجو  هک  تسا  نیا  تهج  هب  تسا ، هدـش  رتدـیدش  بیـس  يوـب  گـنر و  بیـس ، دـشر  لوـط  رد  مینیب  یم  هک  نـیا 
رد اـی  و  دـنا ، هدـش  دـیدش  يوق و  بیـس ، نآ  ضارعا  یتاذ ، تکرح  نآ  هجیتـن  رد  هک  هتـشگ  رت  يوق  يدوجو  دوخ ، یتاذ  تکرح 

فیعـض شلاعفا  تافـص و  ادتبا  رد  دینیب  یم  امـش  تسا ، يرهوج  تکرح  ياراد  يّدام  ندـب  هب  شلاصّتا  تهج  هب  هک  ناسنا  سفن 
رد تارییغت  روهظ  نوچ  دـنریگ ، یم  تردـق  تّوق و  شلاعفا ، تافـص و  سفن ) ینعی   ) شا يدوجو  رهوج  ندـش  دـیدش  اـب  تسا و 

يدـیدج رون  هظحل  ره  ام  هک  قاتا ، رون  لثم  .مینک  یمن  ّسح  ار  ّریغتم  رهوج  نآ  اـم  دـنچ  ره  دراد ، ّریغتم  رهوج  رد  هشیر  ضارعا ،
میمهف یم  یلو  مینک ، یمن  ّسح  ام  یلو  تسا  يدیدج  هلعش  هظحل  ره  هک  زاگ ، هلعـش  ًالثم  ای  .مینک  یمن  ّسح  یلو  میراد  قاتا  رد 

نوچ تسا و  يدیدج  ناهج  هظحل  ره  شّریغتم ، تاذ  تهج  هب  مه  هّدام  ناهج  .تسا  يدیدج  هلعـش  هظحل  ره  ًاعقاو  هک  میناد  یم  و 
دنک و یمن  ّسح  ار  ملاع  ِيرهوج  تکرح  نیاربانب  ار ؛ اه  نآرهوج  تاذ و  هن  دبای و  یم  ار  اه  هدـیدپ  ِّدـح »  » هشیمه مشچ ، ّسح و 

تـسا یتـّیعقاو  رهوـج ، ینعی  ثحب  دروـم  عوـضوم  هکارچ  دوـش ؛ رکنم  درکن ، ّسح  ار  تکرح  نآ  ناـسنا  نوـچ  هک  تسین  مه  اـنب 
، لقع قیرط  زا  دمهفب و  ار  نآ  تکرح  لقع ، دیاب  سپ  لوقعم ؛

75 ص :
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.دنام یمن  راکنا  ياج  رگید  درک ، لالدتسا  تابثا و  ار  تکرح  نآ  لقع  رگا  دنک و  فشک  ار  نآ 

نارود رد  ارچ  دریگ ؛ یم  تردـق  ناـسنا  لاـعفا  تافـص و  دوش ، يوق  سفن  هچ  ره  هک  دـییوگ  یم  امـش  هک  تسا  نینچ  رگا  لاؤس :
؟ ددرگ یم  فیعض  شا  يرهوج  تکرح  يریپ ، رد  سفن  رگم  ددرگ !؟ یمرب  ندب  هب  یتسس  فعض و  هرابود  يریپ 

فرصنم ندب  نآ  زا  هتـسهآ  هتـسهآ  يریپ  نارود  رد  هتفرگ ، رایتخا  رد  رازبا  کی  ناونع  هب  ار  ندب  هراومه  سفن  نوچ  ریخ ؛ باوج :
ّلک سفن ، هک  هاگنآ  ات  دیآ  یم  شیپ  نانچمه  ندب  رد  فعـض  یتسـس و  راثآ  اذل  دزادنا و  یم  شا  یلـصا  لزنم  هب  رظن  دوش و  یم 

رهوج مه  میراد و  سفن  رهوج  مه  ام  هکارچ  درک ؛ لاـبند  ناـسنا  ندوب  يرهوج  ود  رد  دـیاب  ار  هلئـسم  سپ  دـنک ؛ یم  اـهر  ار  ندـب 
رب ود  نآ  ریثأت  لماعت و  مه  یهاگ  و  يّدام ، ِندـب  ِرهوج  مکح  یهاـگ  تسا و  حرطم  دّرجم  ِسفن  ِرهوج  مکح  یهاـگ  اذـل  و  ندـب ؛

.رگیدمه

هک ییاج  نآ  و  تسا ، سفن  دادتـشا  تکرح و  اب  هطبار  رد  عوضوم  تسا ، ناسنا  لاعفا  تافـص و  ندـش  دـیدش  ثحب  هک  ییاج  نآ 
هب ناسنا  سفن  نوچ  هک  نیا  ندب و  هب  تسا  سفن  قلعت  فعض  اب  هطبار  رد  عوضوم  يریپ ، تهج  هب  تسا  ندب  ندش  فیعـض  ثحب 

.دنک یم  اهر  ار  نآ  تیاهن  رد  ات  دوش  یم  مک  نانچمه  ندب  هب  شزاین  رگید  دیسر  دوخ  لامک 

یلو درجم ، تسا  يدوـجوم  هک  نیا  نیع  رد  سفن  نوـچ  .تسا  سفن  يرهوـج  تکرح  هب  تیاـنع  ثحب  نیا  رد  هجوـت  لـباق  هـتکن 
هک دوش  یم  بجوم  ندب  هب  سفن  قلعت  نیمه  دراد و  قلعت  دوخ  ندب  هب  اذل  تسا و  یبسن  شدرجت 

76 ص :

نافرع ات  ناهرب  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


یبسن درجت  زا  هک  ییاـج  نآ  اـت  دوش  يرهوج  تکرح  ياراد  سفن  دـنک و  تیارـس  سفن  هب  نآ  يرهوج  تکرح  ینعی  ندـب  مکح 
(1) .دنک اهر  ار  ندب  دبای و  تسد  لماک  درجت  هب  دوخ 

ياراد رهوج  یتـقو  ًاـیناث : .میرب  یم  یپ  رهوج  تکرح  هب  ضارعا  تکرح  هب  هجوت  قیرط  زا  ًـالوا : هک  میدـش  هجوتم  ناـهرب  نیا  رد 
.رگید زیچ  هن  تسا و  تکرح  نیع  هدام  رهوج  دوخ  دش  نشور  اذل  تسا و  دحتم  تفص  نآ  اب  رهوج  نآ  عقاو  رد  دشاب ، یتفص 
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يرهوج تکرح  تابثا  رد  مود  ناهرب 

(1) يرهوج تکرح  تابثا  رد  مود  ناهرب 

تکرح هجوتم  ریز  تروـص  هب  هتکن  نیا  لـیلحت  هیزجت و  يداـم و  ياـه  هدـیدپ  ندوبدـنم  ناـمز  هب  هجوـت  قـیرط  زا  ناـهرب  نیا  رد 
.دش میهاوخ  هدام  ملاع  يرهوج 

ًاعقاو تسین و  ینهذ  ًافرـص  غورد و  يرما  اه  هدیدپ  نتـشادرمع  ندوب و  دـنم  خـیرات  میوش ؛ یم  هجوتم  یهیدـب  لمأت  کی  رد  فلا -
ینعی درک ، ادج  يّدام  ياه  هدیدپ  زا  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  ام  رابتعا  هدارا و  هب  اه  نآ  يدـنمنامز  دـندنمنامز و  يّدام  ياه  هدـیدپ 

.تسا لاس  ای 30  لاس  تخرد 20  نیا  رمع  مییوگب  نامدوخ  هدارا  هب  میناوتب  ام  ًالثم  هک  تسین  نینچ  نیا 

دتمم ّتیدعب  ّتیلبق و  ینعی  تسین ، رّخأت  مّدقت و  ینعم  زج  يزیچ  نامز  موهفم  میوش  یم  هجوتم  یلقع  يرظن و  لیلحت  کی  رد  ب -
مدقت ای «  دعب »  » و لبق »  » زا یتقو  نوچ  .میمان  یم  نامز  ار 

دحاو اب  ار  ...و » نتفگ  نتفر ،  » دننام يّدام  ياهراک  مامت  رگا  یفرط  زا  مییوگ و  یم  نخس  نامز  زا  ًالمع  مییوگ ، یم  نخس  رخأت » و 
یم ای  و  متفر » زورید  : » مییوگ یم  ًالثم  .دـنتکرح  نوگاـنوگ  ياـه  هرهچ  اـه ، نآ  همه  هک  تسا  نآ  يارب  میریگ ، یم  هزادـنا  ناـمز 

نامز اب  ار  تاـکرح  نآ  هک  هدزرـس ، اـم  زا  یتاـکرح  لاـمعا و  عقاو  رد  سپ  متفگ » رهظ  تعاس 12  رد  ًـالبق  ار  نخـس  نیا  : » مییوگ
زرمو ّدح  مینک و  یم  يریگ  هزادنا 
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زیچ هک  نآ  نودـب  ناـمز -  دوـش و  یم  عـقاو  یتـکرح  ینعی  تسا ؛ تکرح  زرم  هدـننک  نییعت  ناـمز  سپ  مییاـمن ؛ یم  نـییعت  ار  نآ 
.دنک یم  صخشم  ار  تکرح  نآ  ّدح  دشاب - یّلقتسم 

یتفـص دناوت  یمن  يزیچ  هاگ  چیه  مینک  یم  ضرع  تسا ، هارمه  نامز  تفـص  اب  ام  لامعا  تاکرح و  مامت  دش  نشور  هک  لاح  ج -
تفـص ای  درک و  نزو  درادـن ، نزو  دوخ  زا  هک  ار  يزیچ  ناوت  یمن  ًالثم  .دـشاب  تفـص  نآ  فالخ  شتاذ  هک  دوش  اریذـپ  ًاتقیقح  ار 

اقآ 5/3 نیا  رکفت  مییوگب  میناوت  یمن  ًالثم  تفرگ - هزادـنا  رتم  اـب  درادـن ، لوط  دوخ  زا  هک  ار  يزیچ  اـی  داد و  نآ  هب  ندوبراد  نزو 
ام رابتعا  هب  تفـص ، نآ  دوبن  دوب و  درک و  ادج  ئـش  زا  ار  تفـص  نآ  ناوتن  هک  دـشاب  هتـشاد  یتفـص  يا  ئـش  رگا  سپ  تسا -  رتم 

ینیگنس تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  نیگنس  اه  لاغترپ  دوخ  تاذ  ینعی  دشاب ، هتشاد  ئش  نامه  تاذ  رد  هشیر  تفـص ، نآ  دیاب  دشابن 
.تسا ولیک  ناشنزو 20  و 

ًاتاذ يّدام  ياه  هدیدپ  دیاب  سپ  تساهنآ ؛ تاذ  ءزج  يدنمنامز  درک و  ادج  نامز  زا  ار  يّدام  ياه  هدـیدپ  ناوت  یمن  نوچ  لاح  د -
.دشاب يّدام  ياه  هدیدپ  نیا  دوخ  ِتاذ  رد  ّتیدعب  ّتیلبق و  دیاب  ینعی  .دنشاب  رّخأت  مدّقت و  ياراد 

ام نهذ  زا  جراخ  رد  يزیچ  یتقو  ینعی  زیچ ؛ نآ  نتـشاد  تکرح  ینعی  زیچ ، کی  نتـشاد  رّخأت  مّدـقت و  دـییامرفب ؛ تقد  هچنانچ  ه -
رّخأت مّدقت و  ياراد  هک  هّدام  ملاع  تاذ  میریگ  یم  هجیتن  سپ  .تسا  رخأت  مدقت و  ياراد  ئـش  نآ  مییوگ  یم  دـشاب ، تکرح  ياراد 

دیدج دوخ  تاذ  رد  هدام  ملاع  هراومه  سپ  تسا ، هدام  ملاع  تاذ  رد  رخأت  مدقت و  نیا  نوچ  تسا و  تکرح  ياراد  تسا ،
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مدّقت و مه  هب  تبسن  ًاتاذ  ناشدوخ  دوجو ، ملاع  ثداوح  هجیتن  رد  و  دندیدج ؛ دوخ ، تاذ  رد  يّدام  ياه  هدیدپ  هراومه  دوش و  یم 
.تسا تکرح  نیع  يّدام ، ِئشرهوج  تساه و  هدیدپ  یتاذ  تکرح ، هجیتن  رد  دنراد و  رّخأت 

یلو میهن ؛ یم  نامز  مان  نآرب  میریگ ، یم  رظن  رد  ثداوح  زا  عَزتنم  لقتـسم و  روط  هب  ار  هّدام  ِیتاذ  ِرّخأت  مدّقت و  نیا  نوچ  لاح  و -
هتخاـس یغورد و  موهوم و  زیچ  هن  لقتـسم و  زیچ  هن  تسا و  نهذ  عازتـنا  ناـمز  دـنکّرحتم و  ثداوح  دراد ، دوجو  هچنآ  جراـخ  رد 

مّدـقت و نآ  ناسنا  نهذ  شدوخ ، رود  هب  نیمز  تکرح  اب  هکلب  تسین  لقتـسم  زیچ  کـی  شدوخ  هک  تعاـس  موهفم 24  لثم  .نهذ 
رد هچنآ  تلاـح  نیا  رد  ینعی  .دریگ  یم  رظن  رد  لقتـسم  روط  هب  هدرک و  عازتـنا  نیمز  تکرح  زا  ار  نیمز  تکرح  رد  دوجوم  رّخأـت 
هک نیا  هجیتن  .تسا  تعاس  موهفم 24  دـنک  یم  عازتنا  تکرح ، نآ  زا  نهذ  هچنآ  تسا و  نیمز  تکرح  تسه  تیعقاو  رد  نوریب و 

تکرح ياراد  ًارهوج  ًاتاذ و  هّدام  ملاع  ّلک  سپ  تسا ، نامز  ياراد  ًاـتاذ  دیـشروخ -  ریغ  اـی  دیـشروخ و  زا  معا  هّداـم -  ّلـک  نوچ 
.تسا

قیرط زا  دـیدومرف  هظحالم  هچنانچ  ثحب  نیا  رد  یلو  .دـش  دـهاوخ  حرط  ناـمز  تیـصخش  دروم  رد  یلقتـسم  ثحب  هدـنیآ  رد  هتبلا 
.تسا تکرح  نیع  هدام  ملاع  تاذ  میدش  هجوتم  تسا ، هدام  ملاع  یتاذ  يدنم ، نامز  هک  نیا  هدام و  ملاع  يدنم  نامز  هب  هجوت 
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تخاونکی تسا  یتکرح  ملاع ، یتاذ  تکرح 

، تسا نامز  ّتلع  هک  مه  هّدام  ملاع  يرهوج  تکرح  درادن ، يدنت  يدـنک و  تکرح -  تمالع  ناونع  هب  نامز -  تاذ  هک  نانچمه 
هک بآ  دننام  درادـن ، ینعم  رتدـنت  یتکرح  رگید  تسا ، تکرح  نیع  هّدام  ملاع  تاذ  نوچ  تسا ؛ یتاذ  تخاونکی و  تکرح  ياراد 

تاذ نآ  زا  يا  هرهچ  روهظ  دوش ، یم  رهاـظ  اـه  هدـیدپ  زا  تکرح  هزادـنا  ره  ًاـساسا  درادـن و  ینعم  بآ  زا  رَترَت  و  تسا ، يرت  نیع 
هب يرتـشیب  باتـش  اـب  تکرح  دوـش ، مهارف  رتـشیب  هّداـم  تاذ  هب  یکیدزن  طیارـش  هچ  ره  سپ  .تسا  تکرح  نیع  هک  تسا  لّوـحتم 

ءاقب ملاع  هب  تکرح ، باتش و  تلاح  زا  دوش  کیدزن  تادرجم  ملاع  هب  دریگب و  هلصاف  هدام  ملاع  زا  ناسنا  هچ  ره  دیآ و  یم  هنحص 
.دوش یم  کیدزن  تابث  و 

ناسنا ِنامز  نیمز و  ِنامز 

يا هدـیدپ  هن  تسا ، هّدام  زا  يدـُعب  مه  نامز  هک  دـش  نشور  تسا ، هّدام  زا  يدـُعب  تسین و  یندـشادج  هّدام  زا  ناـکم  هک  ناـنچمه 
یئزج ره  ندیسرارف  اب  هک  دشاب  تکرح  ياراد  یتاذ  رهوج و  ، تسین یندشادج  هّدام  زا  هک  نامز  نآ  تلع  ببـس و  دیاب  و  لقتـسم ؛

لئاز دوب ، تکرح  نآ  لولعم  هک  نامز  ِءزج  نامه  تکرح ، زا  ءزج  نامه  لاوز  اب  دوش و  تفاـی  ناـمز  زا  ءزج  کـی  تکرح ، نآ  زا 
.ددرگ

يّدام ندـب  اب  ات  تسا و  هّدام  ملاع  رد  ات  ناسنا  مییوگ : یم  تسا ، تکرح  نیع  هدام  ملاع  تاذ  دـش  نشور  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ـالاح 
اب دراد ، راکورس 
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دوب دهاوخ  طابترا  رد  نآ  اب  دسانش و  یم  ار  رّخأت  مّدقت و  ناسنا  زاب  دوش ، فّقوتم  نیمز  تکرح  رگا  یّتح  تسا و  طابترا  رد  نامز 
هب ای  شدوخ و  رود  هب  نیمز  یـضَرَع  تکرح  لصاح  میـسانش ، یم  لاس  کی  ای  تعاـس و  ماـن 24  هب  اـم  هچ  نآ  هک  تسا  نشور  و 
رد نآ  اب  ندـب  نتـشاد  اب  ایند  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  هّدام  ملاع  لّوحتم  تاذ  تهج  هب  ناـمز  یلـصا  مهف  یلو  تسا ، دیـشروخ  رود 

ندـب هب  قلعتم  ِسفن  دوخ و  ندـب  تهج  هب  هک  تسا  ینامز  دراد ، دوخ  اب  هراومه  دسانـش و  یم  ناسنا  هک  ینامز  سپ  .تسا  طابترا 
رود هب  نیمز  ِیناکم  تکرح  تهج  هب  هک  تسا  ینامز  دسانـش ، یم  لاس  کـی  تعاـس و  ناونع 24  هب  هک  ینامز  یلو  .دسانـش  یم 

زا یـشان  یکی  دراد ، قرف  رگیدـمه  اب  تسا  تکرح  عون  ود  زا  یـشان  هک  ناـمز  ود  نیا  دـیآ و  یم  دـیدپ  دیـشروخ  رود  هب  دوخ و 
دوخ زا  ناسنا  هک  تسا  ینامز  یقیقح  نامز  اذل  .دشاب  یم  نیمز  یضرع  تکرح  زا  یشان  يرگید  تسا و  هدام  رهوج  یتاذ  تکرح 

.دبای یم 

هب ناسنا  یقیقح  رمع  اذل  تسا و  دوجوم  نامه  تکرح  رادـقم  يدوجوم ، ره  ِنامز  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  قوف  قیقد  هتکن  هب  هجوت  اب 
ره ِناـمز  اریز  دوـش ، بوـسحم  ناـسنا  رمع  دـیابن  نیمز  تکرح  و  نیمز ؛ تکرح  هـن  تـسا ، ناـسنا  ناـمه  يدوـجو  تکرحرادـقم 

.دزاس یم  دوجوم  نآ  دوخ  هژیو  تکرح  ار  يدوجوم 

؟ دندرگ یم  هتسه  درگ  هب  متا  نورد  رد  اه  نورتکلا  هک  تسا  یمتا  تکرح  نامه  يرهوج ، تکرح  نیا  ایآ  لاؤس :

تکرح لثم  دـنوش ، یم  اج  هباج  یـصاخ ، ناکم  رد  مه  هب  تبـسن  لوکلم  کی  رد  اه  متا  ای  اه ، متا  تکرح  رد  نوچ  ریخ ؛ باوج :
ای و  بآ ؛ ياه  لوکلم 
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يرهوج و تکرح  هن  تسا و  یناـکم  ياـه  تکرح  اـه  نیا  يود  ره  هک  دـندرگ  یم  هتـسه  درگ  هب  هک  تسا  اـه  نورتـکلا  تکرح 
یفرط زا  .دراد  هدام  ملاع  لّوحتم  تاذ  رد  هشیر  ءایشا ، ياه  متا  تکرح  یّتح  اه ، تکرح  همه  هک  دنک  یم  تابثا  يرهوج  تکرح 

هن تسا ، تکرح  نیع  رهوج  يرهوج ، تکرح  رد  یلو  دـننک  یم  تکرح  هک  دـنا  يزیچ  اه  نیا  اه ، نورتکلا  ای  اـه  متا  تکرح  رد 
.كّرحتم زیچ 

؟ دراد یتاذ  تکرح  راوید  نیا  هک  مینیب  یمن  ارچ  مینک ؟ یمن  ّسح  ار  نآ  ام  ارچ  سپ  هتفرگ ، ار  ملاعرسارس  تکرحرگا  لاؤس :

: باوج

، دنتـسین فرِـص  سوسحم  مه  يرهوج  ریغ  تاکرح  یّتح  یتکرح  چـیه  دـش ؛ نشور  تکرح  كاردا  ّتیفیک  رد  هک  نانچمه  ًًالّوا ؛
«. لقع کمک  هب  دنا  یسوسحم   » هکلب

.دشاب سوسحم  نآ  تکرح  هک  تسا  سوسحم  رهوج ، دوخ  رگم  تسا ، يرهوج  تکرح  رد  ثحب  ًایناث ؛

هّجوتم زیچ ، نآ  ِندرک  ّسح  اب  ام  ات  دـنک  تکرح  هک  تسین  يزیچ  سپ  تسا ، تکرح  نیع  هک  یتاذ  ینعی  يرهوج ، تکرح  ًاثلاث ؛
، درک تابثا  ار  نآ  لالدتـسا ، لّقعت و  رگا  دـش و  هداـم  ملاـع  لّوحتم  ِرهوج  هجوتم  لـقع ، کـمک  هب  دـیاب  هکلب  میوش ،  نآ  تکرح 

دروم ِعوضوم  هلئـسم و  نوچ  ار ؛ نآ  ندرک  در  ناوت  هن  دراد و  ار  نآ  تابثا  ناوت  هن  ناسنا ، ّسح  یلو  تسا ، هدوب  تسرد  اـم  شور 
.تسین ّسح  هزوح  رد  یسررب 

83 ص :
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عوضوم ءاقب  ههبش 

ئش اب  هظحل  ره  ام  دنک ، رییغت  ًارهوج  ًاتاذ و  هّدام  رگا  هک  دنا  هدرک  لاکشا  دش ، ضرع  ًالبق  هک  نانچمه  يرهوج ، تکرح  دروم  رد 
نیا مییوگب  میناوت  یم  هنوگچ  لاح  نیا  رد  تسا ؛ يدیدج  زیچ  ًامامت  هدرک و  رییغت  ًامامت  لبق  هب  تبسن  هک  میتسه  ور  هبور  يدیدج 

ِلاـصّتا لـماع  رگید  دوش و  یم  مگ  تکرح  عوضوم  كّرحتم و  يرهوـج ، تکرح  نتفریذـپ  اـب  ینعی  تسا ؟ یلبق  ئـش  ناـمه  ئش 
رگید تسا  هنحـص  رد  يدـیدج  زیچ  ًاـتاذ  هتفر و  نیب  زا  كّرحتم  هک  تلاـح  نیا  رد  دور و  یم  نیب  زا  دـعب  هـلحرم  هـب  لـبق  هـلحرم 

اب یطابترا  چیه  هک  میتسه  ور  هبور  يدیدج  زیچ  اب  هظحل  ره  رد  ام  دشاب  هتشاد  تکرح  ءیـش  رهوج  رگا  نوچ  درادن ، انعم  تکرح 
تسین تکرح  رگید  عوضوم  یب  ِتکرح  دش ، مگ  تکرح  عوضوم  یتقو  و  دوش ، یم  مگ  تکرح  عوضوم  ًالمع  و  درادن ، هتـشذگ 

هک دـشاب  دـیاب  يزیچ  یتـکرح ، ره  رد  هرخـألاب  نوچ  تفریذـپ ، ار  يرهوج  تکرح  ناوت  یمن  درادـن  ناـکما  يزیچ  نینچ  نوـچ  و 
(1) .دنام یمن  يزیچ  يرهوج ، تکرح  ثحب  رد  هک  یلاح  رد  دنک ، تکرح 

84 ص :

اّهنال کلذ  صقنتلا و  دادتشْالا و  لبقت  هیرهوجلا ال  هروصلا  َّنِا  : » دیوگ یم  يرهوج  تکرح  یفن  رد  انیـس  یلعوبا  سیئرلا  خیـش  - 1
امف هعون  یقبی  ناک  ناف  یقبی  الوا  هعون  یقبی  صقنتلا  دادتشالا و  طسو  یف  وه  رهوجلا و  نوکی  نَا  اِما  صقنتلا ، دادتـشالا و  لبقَا  اذا 
اذـه نوکیف  مدـعی  مل  رهوجلا  مدـع و  دـق  دتـشاف  اصقان  ناک  يذـّلا  نوکیف  طقف  هروصلل  ضراع  ریغت  لـب  هیرهوجلا  هروصلا  تریغت 
لوبق رگا  هک  نآ  يارب  دـیامن  یمن  دادتـشا  لوبق  هیرهوج  تروـص  ینعی  نارهط ص 43 ) یگنس ، پاچ  افش ، تایعیبط   ...«) هلاحتـسا

دادتـشا طسو  رد  مه  رگا  تسا و  هدرکن  رییغت  تروص ، ءاقب  تروص  رد  هک  تسا ، یقاب  دادتـشا  طـسو  رد  رهوج  اـی  دـیامن  دادتـشا 
ص 43. ینایتشآ ، نیدلا  لالجدیس  اردصالم ،» یفسلف  ءارآ  لاح و  حرش   » .تسا هتفرگ  ار  نآ  ياج  يرگید  رهوج  تسین ، یقاب 
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عوضوم ءاقب  ههبش  باوج 

: دیوگ یم  تسا  يرهوج  تکرح  ثحبم  هب  لاکشا  نیرت  یساسا  هک  روکذم  ههبش  باوج  رد  اردصالم 

ّتیـصخش اریز  .تسا  تکرح » » دوـخ تسا ، نآ  هدـنیآ  هب  كّرحتم  ِدوـجوم  هتـشذگ  لاـصّتا  لـماع  يرهوـج  تکرح  رد  هـچنآ  - 1
،(1) تسا هدنیآ  هب  هتشذگ  لاصّتا  بجوم  شدوخ  هک  یلاصّتا  يدوجو  ینعی  تکرح 

ِلاصّتا ِنیع  سپ  تسا ، هنحـص  رد  تکرح  نیع  يرهوج  تکرح  رد  نوچ  و  رهوج ، تکرح  رد  هچ  ضارعَا و  تکرح  رد  هچ  لاـح 
یلاصّتا تهج  هب  مه  تکرح  دـنایامن ، یم  ار  دوخ  رون »  » هک نانچمه  ینعی  .تسا  هنحـص  رد  شدـعب  هلحرم  هب  شدوخ  ِلـبق  هلحرم 

، يرهوج تکرح  رد  تکرح  عوضوم  هکلب  هدشن ، مگ  تکرح  عوضوم  سپ  هدنیآ ؛ هب  تسا  هتشذگ  لاصّتا  نیع  شتّیصخش ، ندوب 
.تسا هّدام  ِيرهوج  تکرح  عوضوم  تسا ، لاصتا  تکرح و  نیع  هک  يدوجو  ینعی  .تسا  تکرح  نیع  هک  تسا  يرهوج  ْدوخ 

لماک ئـش ، رهوج  تقیقح و  يرهوج  تکرح  رد  ًاساسا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  دـنا  هداد  روکذـم  ههبـش  هب  هک  يرگید  باوج  - 2
تکرح رد  نوچ  دـیآ ، شیپ  كّرحتم  ندـش  مگ  ثحب  ات  دوش  لیدـبت  يرگید  تقیقح  هب  يرهوج  تکرح  اـب  هک  نیا  هن  دوش ، یم 

هّوق لیدبت  لاح  رد  هراومه  ئش  تاذ  يرهوج ،

85 ص :

هعومجم زا  اریز  تسا ، یلاوتم  ياـه  نوکـس  هعومجم  تکرح ،  تفگ : ناوـت  یمن  هک  دـش  نشور  تکرح  تیـصخش  ثحب  رد  - 1
.تسا تکرح  ِدوخ  رد  لاصتا  نالیس و  اذل  دوش و  یمن  لصاح  تکرح  اه ، نوکس 
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دیدش هکلب  دوش ، یمن  مگ  عوضوم  سپ  دبای ، یم  تّدش  رهوج  يدوجو  هجرد  اتـسار ، نیا  رد  تسا و  ّتیلعف  هب  دوخ  ياه  صقن  و 
.دوش یم 

، دـیوگ یم  هدـننک  لاکـشا  هـک  روـط  نآ  يرهوـج  تـکرح  رد  میهاوـخب  رگا  تـفگ : ناوـت  یم  زین  یـضقن  باوـج  کـی  رد  و  - 3
رگم ضارعا  تکرح  رد  هک  ارچ  میشاب ، رکنم  مه  ار  ضارعَا  تکرح  دیاب  دشاب ، تباث  تکرح  لوط  رد  هک  میشاب  هتـشاد  یعوضوم 

هدـشن لیدـبت  زورما  يزمرق  هب  زورید  يزبس  ناـمه  ًاـمامت  رگم  تسا ؟ زورید  يزبس  ناـمه  بیـس ، نیزورما  يزمرق  نیا  مییوگ  یمن 
تسا هنحص  رد  تکرح  لحارم ، نیا  مامت  رد  نوچ  ینعی  تکرح ؟ دوخ  زج  مینادب  زیچ  هچ  ار  دعب  هب  لبق  لاصتا  لماع  لاح  تسا ؟
ناـمه هنرگو  تسا  هنحـص  رد  دـشاب  تکرح  ناـمه  هک  لاـصتا  لـماع  سپ  يرهوـج - تکرح  رد  هچ  یـضرع و  تکرح  رد  هچ  - 

(1) .دوب دهاوخ  دراو  زین  یضَرَع  تکرح  هب  دنتفرگ ، يرهوج  تکرح  هب  هک  یلاکشا 

86 ص :

رد ) كانه صخـشلا  ءاقب  یلع  ناهربلاک  رهوج ) رد   ) انه اه  صخـشلا  ءاقب  یلع  ناهربلاو  : » دیامرف یم  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم - 1
امم انریغ  دنع  اندنع و  هیصخشلا  هیوهلا  نیع  دوجولا  دحاو ، دوجو  هل  دحاولا  لصتملا  و  ینامز ، دحاو  لصتم  امهنم  ًالک  َّناف  ضرع )

ص 96 و 97. ج3 ، رافسا ،»  ...« » همکحلا یف  خسار  مدق  هل 
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ناهرب جیاتن 

يرهوج تکرح 

دنوادخ مّویق  تاذ  تابثا  - 1

-2

ماع ینعم  هب  داعم  تابثا 

-3

هّدام مراهچ  دُعب  ناونع  هب  نامز  ّتیصخش  ندش  نشور 

-4

مَِدق ثودح و  لکشم  لح 

-5

تباث هب  ریغتم  طبر  لکشم  لح 

87 ص :
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دنوادخ موّیق  تاذ  تابثا 

اجره هکارچ  نآ - ، ندوب  زاین  نیع  ینعی  رهوج ، ِندوب  تکرح  نیع  تسا و  تکرح  نیع  هّداـم  ناـهج  يرهوج ، تکرح  ثحب  قبط 
، دشاب تکرح  نیع  هنحـص ، رد  ِدوجوم  رگا  لاح  درادـن ، هک  تسا  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  لاح  رد  ئـش  ینعی  تسه ، تکرح  ياپ 

هّدام ناهج  ّلک  سپ  لّوحتم ؛ رهوج  اب  تسا  یتاذ  ياراد  هّدام  ناـهج  ّلـک  یفرط  زا  تسا - ریغ  هب  زاـین  نیع  شدوجو  ِرـسارس  ینعی 
یماظن زا  هک  تسا  یـضیف  هضافا  هب  تسا ، زاین  نیع  تکرح و  نیع  هک  هدام  ملاـع  ءاـقب  اریز  يّداـم ، ریغ  تسا  یـضاّیف  هب  زاـین  نیع 

هّدام ناهج  نوچ  و  تسا - زاین  نیع  دوخ ، ِیتاذ  تکرح  نتـشاد  اب  هّداـم  ماـظن  رـسارس  نوچ  دوش -  هضاـفا  نآ  هب  يّداـم  ماـظن  قوف 
دوش عطق  ضیف  رگا  اریز  .دشاب  یشخب  ضیف  لاح  رد  هراومه  هّدام  ملاع  قوف  ِیبیغ  تقیقح  نآ  دیاب  سپ  دراد ، ءاقب  تسا و  دوجوم 

تـسا دوجوم  دـسرب  نآ  هب  مزیه  ات  هک  شتآ ؛ لثم  .دوش  یم  دوبان  هّدام  ناهج  رگید  تسا - ریغ  هب  يدـنمزاین  نیع  هّدام  ِدوب  نوچ  - 
تسین و رگید  هکلب  دوش ، فقوتم  هلعـش  دـسرن ، شتآ  هب  مزیه  رگا  هک  نیا  هن  دوش ؛ یم  دوبان  دـش ، عطق  نآ  زا  مزیه  هک  نیمه  یلو 

هّدام ملاع  ّلک  ِقوفام  ِضیف  نآ  سپ  تسا ، هدشن  دوبانرضاح  لاح  رد  ، دوخ ریغ  هب  قلطم  ِزاین  نیع  رد  ناهج ، نوچو  .دوش  یم  دوبان 
ندـش قلخ  لاح  رد  ًامئاد  هّدام  ناهج  يرهوج ، تکرح  ثحب  قبط  مه  تهج  نیمه  هبو  دراد  نایرج  شا  یهد  ضیف  هدوب و  دوجوم 

.تسا قّقحت  و 

88 ص :
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شریذـپ لاح  رد  هراومه  يدام  ِناهج  سپ  تسا ، داجیا  لاـح  رد  هراومه  دـنوادخ  ینعی   (1) ؛» ٍنأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُـک   » نآرق ریبعت  هب 
نیا  » نآرق شیامرف  هب  انبو  تسا  نداد  ضیف  لاح  رد  هراومه  مه  یبوبر  ملاـع  و  دـنامب ، یقاـب  اـت  تسا ، دوخ  قوفاـم  ملاـع  زا  ضیف 
یهد ضیف  لاح  رد  مئاد  دنوادخ  هک  دنمهف  یمن  ینعی   (2)« ٍدیدَج ٍْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  یف  مُه  َْلب  « ؛» دنلفاغ دیدج  تقلخ  زا  هک  دننارفاک 

.تسا ملاع  هب 

تهج نیمه  هب  و  تسا -  دیدج  رون  ًامئاد  هک  قاتا  رون  لثم  تسا -  دـیدج  ملاع  کی  ًامئاد  هدام ، ملاع  يرهوج ، تکرح  قبط  سپ 
هرـس کی  ملاع  مامت  دـناسرن ، ملاع  هب  ار  دوخ  ضیف  هک  دـنک  هدارا  هظحل  کی  رگا  تسا و  دـنوادخ  هدارا  قلطم  هضبق  رد  ملاع  مه 

زا اذـل  .تسا و  قوفاـم  ملاـع  زا  یمئاد  ضیف  تهج  هب  ملاـع ، نیا  یمئاد  قّقحت  ندوب و  دوجوم  ّتلع  سپ  .دوـش  یم  دوباـن  تسین و 
، دـنک لماک  یقاب و  ار  نآ  ات  دـناسر  یم  ضیف  ملاع ، نیا  هب  ًاـمئاد  هک  ار  یمّویق  تاذ  کـی  ناوت  یم  يرهوج  تکرح  ناـهرب  قیرط 

.درک تابثا 

ماع يانعم  هب  داعم  تابثا 

هراشا

.تسا تکرح  هچراپکی  هّدام  ناهج  هک  دش  صخشم  يرهوج ، تکرح  ثحب  قبط  فلا -

89 ص :

هیآ 29. نمحرلا ، هروس  - 1
هیآ 15. هروس ق ، - 2
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دوخ هّوق  زا  ءیـش  تکرح ، نآ  ياتـسار  ردو  دشاب  هتـشاد  تیاغ  تهج و  هک  نیا  رگم  درادـن  ینعم  تکرح  دـش ، نشور  زین  و  ب -
.دسرب دوخ  صوصخم  ّتیلعف  هب  هدمآرد و 

نتفای ینعی  ّتیلعف »  » هب تشاد ، ناوت  یم  هک  ینتـشادن  ینعی  هّوق » » زا الاب ، ملاع  زا  ضیف  نتفرگ  يرهوج و  تکرح  رثا  رد  ناـهج  ج -
رد يرهوج  تکرح  قیرط  زا  هدام  ناهج  ینعی  .تسا  لامک  هب  صقن  زا  ندش  جراخ  ینعم  هب  نیا  دـسر و  یم  تفای ، ناوت  یم  هچنآ 

.تسا دوخ  ِصقن  زا  ندش  جراخ  لاح 

درادن و تکرح  رگید  تفرگ ، رارق  دوخ  ّتیلعف  لامک و  رد  رـسارس  دـش و  لیدـبت  تیلعف  هب  هّدام  ناهج  ياه  هّوق  ای  صقن  یتقو  د -
جراخ ندوب  هّدام  زا  ناهج  رگید  تلاح  نیا  رد  .هدرک  لوبق  دنک ، لوبق  لامک  ضیف و  ضیف ، أدبم  زا  هتسناوت  یم  هچ  ره  هّدام  رهوج 

.تسین هنحص  رد  ندوب  هّدام  تسین ،  هنحص  رد  تکرح  یتقو  نوچ  هدش ،

يدوجو يدوجو ، هجرد  رظن  زا  ناهج  نآ  رگید  تشگ ، ینارون  دیسر و  ّتیلعف  هب  دش و  جراخ  ندوب  هّدام  زا  يدام  ناهج  یتقو  ه -
.تسا هّدام  ملاع  ِتمایق  نامه  نیا  تسین و  نآ  رد  هّدام  ملاع  ياه  صقن  هک  رترب  تسا 

یناوج لثم  ای  تسا و  ندـش  ناوج  لاح  رد  هک  یکدوک  لثم  دوش ؛ یم  تمایق  دراد  ناـهج  نونکا  مه  يرهوج ، تکرح  ثحب  قبط 
رهوـج تاذ و  رد  رییغت  نیا  هشیر  هکارچ  تسین ، یـسوسحم  ِتکرح  نآ ، تکرح  ْرهاـظ  رد  دـنچ  ره  تسا ، ندـش  ریپ  لاـح  رد  هک 

نآ تکرح  دوجو و  هّجوتم  ناوت  یم  لقع  کمک  هب  هکلب  تسین ، یسوسحم  زیچ  رهوج ، تاذ و  تسا و  هّدام  ملاع 
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رکنم هک  ییاه  نیا  ینعی   (1) ؛» نوِلفاغ مُه  ِهَرِخْالا  ِنَع  ْمُه  اْینُّدلا َو  ِهویَحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنومَلعَی  : » دیامرف یم  نآرق  هک  تسا  نیا  .دـش و 
! ناسنا يا  سپ  .دـنلفاغ  ایند  نیا  نطاب  ترخآ و  زا  هجیتن  رد  تسا ؛ ییایند  یگدـنز  رهاظ  ّدـح  رد  طقف  ناشملع  نوچ  دـنا ، قیاـقح 

: ینعی .درک  یهاوخ  قیدصت  يا و  هتفای  ار  تمایق  یبایب ، ار  ملاع  نطاب  رگا 

میور یم  هتسشن  ام  رگنب  کین 

یم تسد  رترب  ِدوخ  هب  هیلّوا  ِدوخ  زا  هکلب  دیامن ، یط  ار  یناکم  هک  نآ  نودب  دوش ، یم  ناوج  هک  تسا  یکدوک  نوچ  ناهج  ینعی ؛
.تسا لّوحت  لاح  رد  لکش  نیمه  هب  دنک و  یم  تکرح  ْدوخ  رد  دبای و 

وت

لقع هب  ات  هفطنز  يدرک  رفس 

ین

لقَن هب  ین  لزنم ، دوب و  یماگ  هب 

يزور ینعی ؛  (2)« ُتاومَّسلا ِضْرَالا َو  َْریَغ  ُضْرَالا  ُلَّدَُبت  َموَی   » تسا نیمز  نیا  ریغ  نیمز  هک  تسا  شیپ  رد  يزور  دـیامرف : یم  نآرق 
لماک هکارچ  تسین ؛ نیمز  نیا  یتهج  زا  تسا و  نیمز  نیمه  تهج  کی  زا  .دوش  یم  نامسآ  نیمز و  نیا  ریغ  نامـسآ ، نیمز و  هک 

هک یلاحرد  تسا ، شیپ  لاس  كدوک 10  نامه  ناوج  نیا  تفگ : ناوت  یم  هک  نیا  لثم  .تسا  هدمآرد  دوخ  ياه  صقن  زا  هدـش و 
اذل .هدمآ  نوریب  دوخ  ياه  صقن  زا  اهتنم  تسا ، ایند  نیمز  تمایق ، نیمز  سپ  .تسا  هدراذگ  رس  تشپ  ار  دوخ  یکدوک  ياه  صقن 

رون هب  تمایق  رد  نیمز  ینعی ؛  (3)« اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَْالا  ِتَقَرْشَا  : » دیامرف یم  نآرق 
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هیآ 7. مور ، هروس  - 1
هیآ 48. میهاربا ، هروس  - 2

هیآ 69. رمز ، هروس  - 3
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ار دوخ  رابخا  هک  يزور  ینعی ؛  (1)« اهَرابْخَا ُثِّدَُحت  ٍِذئَمْوَی  : » دبای یم  نتفگ  نخس  ناوت  هک  يروط  هب  دوش  یم  ینارون  شراگدرورپ 
تایح رسارس  ترخآ  ماظن  راد و  هنیآره ، ینعی ؛  (2)« نوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ناوَیَْحلا ، َیَِهل  ِهَرِخْالا  َراّدلا  َّنِا  : » دیامرف یم  ای  .دنک  یم  وگزاب 

.تسا هدش  جراخ  يدام  تلاح  نآ  زا  تسا و  تایح  رسارس  ترخآ  ماظن  هک  دنتسناد  یم  ار  نیا  مدرم  شاک  يا  تسا ،

ار هّدام  ملاع  صقن  تلاح  رگید  اهتنم  تسا ، ییایند  ماظن  نیمه  هدش  لماک  تروص  ترخآ ، ماظن  دـینک ؛ یم  هظحالم  هک  يروط  هب 
.دنا تایح  سنج  زا  نآ  راوید  رد و  تسا و  تایح  رسارس  هکلب  درادن ،

یم فرطرب  شیاه  صقن  دـسر و  یم  ّتیلعف  هب  هّوق  زا  شا  یتاذ  تکرح  رثا  رد  ناهج  نیا  يرهوج ، تکرح  هیرظن  قبط  رگا  لاؤس :
؟ دوش یم  هچ  ینامسج  داعم  تروص  نیا  رد  ددرگ ، یم  رگید  یناهج  ناهج ، نیا  سپ  دوش ،

: باوج

ناوج هک  یکدوک  لثم  .دوش  یم  دـیدش  هک  تسا  ناـهج  نیمه  هکلب  دوش ، یمن  رگید  ناـهج  ناـهج ، يرهوج ، تکرح  قبط  ًـالوا ؛
(3) .دراذگب رس  تشپ  ار  شا  یکدوک  ياه  صقن  دوش و 
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هیآ 4. لازلز ، هروس  - 1
هیآ 64. توبکنع ، هروس  - 2

هب مدرم  اـمن  زو  مدـش  یماـن  مدرم و  يداـمج  زا  دـیوگ : یم  هک  اـج  نآ  تسناد ، هطبار  نیمه  رد  ار  يولوم  نخـس  ناوـتب  دـیاش  - 3
کئالم رد  مرآرب  ات  رـشب  زا  مریمب  نم  رگید  راب  مدش  مک  ندرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ  مدش  مدآ  یناویح و  زا  مدُرم  مدز  رـس  ناویح 
هیِلااـّناک مدـیوگ  نونغرا  نوچ  مدـع ، مدرگ ، مدـع  سپ  موـش  نآ  دـیان  مهَو  ردـنا  هچ  نآ  موـش  ناّرپ  کـلم  زا  رگید  راـب  رپ  لاـب و 

نوعجار
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یلو میراد  مسج  مه ، تمایق  رد  ام  مّلـسم  اذل  .تسین و  ندب  یب  یحور  چـیه  تمایق  رد  هک  تسا  ینعم  نیدـب  ینامـسج ، داعم  ًایناث ؛
اپ تسد و  باوخ  رد  هک  نیا  نیع  رد  هک  باوخ ، رد  ام  ياپ  تسد و  ّتینامسج  لثم  تمایق ؛ ینارون  يایند  نامه  سنجمه  یمـسج 

(1) .تسا باوخ  يایند  نامه  سنجمه  ینعی  اج ، نآ  سنجمه  نآ  سنج  یلو  میراد 

ناوت یم  ار  نآ  هصالخ  هک  دیامن  یم  حرطم  یطوسبم  ثحب  رافسا ، مهن  دلج  رد  ینامسج  داعم  دروم  رد  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم
.دومن لقن  نینچ  ینایتشآ  نیدلا  لالجدیسداتسا  نابز  زا  لیذ  تروص  هب 

هب هقطان  سفن  .تسا  هلماک  تاکلم  هلضاف و  قالخا  بسک  داهج و  جح ، هزور ، زامن ، لیبق  زا  هحلاص  لامعا  ینامـسج  تشهب  أدبم  »
هوق زا  نآ  جورخ  ببس  سفن و  تیلعف  أشنم  روص  نآ  هدومن و  داجیا  ار  يرَوُص  دوخ  یلخاد  عقُص  رد  هلضاف  قالخا  باستکا  رابتعا 

، هینامـسج هیدام و  لغاوش  لاوز  هأشن و  نیا  زا  جورخ  زا  دـعب  .دوش  یم  روص  نآ  هب  رَّوصتم  کـش  نودـب  سفن  .دـشاب  یم  لـعف  هب 
رد دراد و  يا  یش  ره  داجیا  رب  تردق  هدام ، عفر  يرهوج و  لامکتـسا  رابتعا  هب  دوش و  یم  روشحم  دحاو  هوق  رد  سفن  ياوق  عیمج 

«. تسا رضاح  نوریب  رد  وا  دزن  رد  دیامن  روطخ  وا  سفن  حول  رد  هچره  درادن و  ینامسج  هدام  هب  جایتحا  دوخ  تایهتشم  داجیا 
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.دییامرف عوجر  يورُخا » ندب  تایح  هوحن   » راتشون هب  دیناوت  یم  ینامسج  داعم  دروم  رد  - 1
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: دیامرف یم  شتآ  خزود و  ندوب  ینامسج  دروم  رد  و 

هوق نامرح  یلقع  ران  أدـبم  .يرادـقم  ِینامـسج  ِیحبـش  ِسوسحم  ِران  و  یلقع ، ِیناحور  ِيونعم  راـن  تسا ؛ مسق  ود  رب  راـن  خزود و  »
زا ضارِعا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ءایبنا و  راکنا  هقح و  فراعم  اب  تدـناعم  هینّابر و  فراعم  هیهلا و  مولع  هیناسفن و  تـالامک  زا  هیلقع 
رد نتفرورف  یـسح  شتآ  لوصح  تلعدـشاب  یم  هلطاب  دـیاقع  خوسر  داعم و  أدـبم و  رد  کـش  ینامـسآ و  بتک  رد  هدراو  قیاـقح 

دوخ لامعا  اب  بسانم  رَوُص  هب  رَّوصتم  دیلپ ، تشز و  لامعا  داجیا  رد  رارمتـسا  زا  دعب  سفن  .دـشاب  یم  تایدام  ایند و  رد  تاوهش و 
روشحم ناسنا  تروص  هب  اسب  هچ  دوش و  یم  برقع  رام و  روص  رهظم  یناطیـش ، یناویح و  لامعا  اب  سنُا  ترثک  هطـساو  هب  هدـش و 

(1) «. دوشن

ینامسج داعم  دروم  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  رظن 

داعم نییبت  رد  ار  يرهوج  تکرح  شقن  هدوب و  یقیقد  قیمع و  فراعم  ياراد  هک  ار  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیمخ ماـما  رظن  هطبار  نیارد 
: دنیامرف یم  ناشیا  .مینک  یم  لقن  لماک  تروص  هب  لیذ  رد  دهد ، یم  ناشن  یبوخ  هب  ینامسج 

ذخا فرط  هب  هبترم ، هب  هبترم  الویه  دور و  یم  لامک  توق و  هب  ور  فعـض ، زا  دوخ  تاذ  رد  دوجوم  يرهوج ، تکرح  هب  هجوت  اـب  »
هب تاضافا ، ذخا  تکرح و  نیا  رثا  رد  ینعی  .دوش  یم  دوجو  ِخنس  مه  تدش ، افص و  رد  هک  ییاج  ات  دنک  یم  تکرح  هیلامک  روص 
زا دـیامن و  ضفر  ار  ـالویه  دور و  نوریب  تعیبط  ملاـع  هخاـش  رـس  زا  یعیبط ، توم  هب  دـهاوخ  یم  هک  دـسر  یم  دوجو  زا  يا  هبترم 

لمکا و ملاع  رد  هدیهر ، هدام  ملاع  هرجش 

94 ص :

ص 86 و 87. ینایتشآ ، نیدلا  لالج  دیس  اردصالم ،» یفسلف  ءارآ  لاح و  حرش  - » 1
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زا ار  همضنم  هدام  ریخا ، تروص  رگا  سپ  شا » هدام  هب  هن  تسا ، شتروص  هب  ئـش  ِتیئیـش   » لصا قبط  ددرگ و  رقتـسم  تباث و  العَا 
، تسا بوچ  هک  شا  هدام  هب  تخت  ندوب  تخت  هچنانچ  تسا ، ظوفحم  ئـش  تیئیـش  دنامن ، یقاب  يزیچ  تروص  زج  دـهدب و  تسد 

.تسا تخت  تخت ، زاب  دشابن ، ندوب  بوچ  ینعی  نآ  هدام  رگا  اذل  و  تسا ، شتروص  هب  هکلب  تسین ؛

یط ار  دوخ  یلامک  ریسم  تعیبط  ملاع  رد  ناسنا  رگا  لاح  .تسا  نآ  هب  ناسنا  تیئیـش  تسوا و  ریخا  تروص  ناسنا ، سفن  یفرط  زا 
هک هدش  وب  گنر و  شوخ  معط و  شوخ  يردـق  هب  تسا و  ینغتـسم  تعیبط  ملاع  هرجـش  رد  ندـنام  زا  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  درک 

تکرح  » رثا رد  دراذـگ و  یم  رـس  تشپ  ار  یعیبط  مسج  مارآ ، مارآ  دـنوش و  یم  وا  دوجو  رطع  لامج و  رون  بوذـجم  هللا ، هکئالم 
.دور یم  نوریب  تعیبط  زا  دوش و  یم  لیان  تسا  یعیبط  مسج  نآ  تکرح  لصاح  هک  یلاثم  مسج  هب  يرهوج »

تسا و الویه  هب  نورقم  نوچ  تسا (  مسجال  مسج و  زا  یطالتخا  هکلب  تسین ، صلاخ  مسج  تسا ، تعیبط  رد  هک  ماداـم  مسج  نیا 
، ندیـسر یلاثم  مسج  هبترم  هب  ینعی  نیا  دوش و  یم  صلاخ  مسج  هک  دسر  یم  ییاج  هب  شا  یتاذ  تکرح  اب  و  تسین ) مسج  الویه ،

رگید دبای  همادا  تکرح  نیا  رگا  نوچ  دنک ، یم  ادیپ  فقوت  شا ، هیرهوج  هیدادتما  ِتقیقح  رد  تکرح  دیسر ، هبترم  نآ  هب  یتقو  و 
دـنام و دـهاوخ  یقاب  اه  ناسنا  همه  يارب  هراومه  یلاثم  مسج  درادـن ، تکرح  لاـثم  ملاـع  نوچ  یلو  دوب ، دـهاوخن  ینامـسج  داـعم 

.دشابن تعیبط  دولوم  ناسنا  هک  تسا  انعم  نیدب  شدوبن  اریز  دشابن ، تسا  لاحم 
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رد لعف  هوق و  نیب  رد  نوچ  درادن ، نّیعت  تسین و  صلاخ  ناسنا  دور ، یم  لامک  هب  ور  جیردت  هب  تسا و  تعیبط  رد  ًالعف  هک  یناسنا 
رب ار  تعیبط  ملاع  صقن  هک  دسرب  يزور  ات  دراذگ ، یم  ياج  هب  ار  هجرد  نآ  صقن  درذگ  یم  هک  يا  هجرد  ره  زا  تسا و  تکرح 

مسج دیسر و  خزرب  ملاع  هب  تکرح ، اب  یتقو  ناسنا  .تسا  رگید  تایح  مدق  نیلوا  ییایند و  تایح  مدق  نیرخآ  نآ  دراذگب و  نیمز 
یخزرب مسج  ًالعف  دوجو  دادعتـسا  هیرهوج و  تکرح  رثا  رد  هک  تسا  یکدوک  نامه  ینعی   ) تسا یقاب  وا  تیـصخش  دـش ، یخزرب 

کی اذـل  دوـش و  یم  رت  يوـق  شتدـحو  هبنج  رت و  فیعـض  شترثـک  هبنج  رت و  عماـج  شدوـجو  دور ، رتـالاب  هچره  و  تسا ) هدـش 
بتارم رد  هچنآ  همه  هصالخ  و  دشچ ، یم  دنیب ، یم  دنک ، یم  سمل  تسا ، اراد  ار  لبق  بتارم  نوئش  همه  هک  تسا  دحاو  تیصخش 

.تسا اراد  ار  ناوت  تردق و  نامه  رتالاب  بتارم  رد  تشاد  نییاپ 

دعب یلو  تسین ، مسج  شدوخ  دنچره  تسا ، هیمـسج  رَوُص  لباق »  » دراد هوقلاب  هبنج  الویه و  نوچ  تسا  تعیبط  رد  هک  مادام  سفن ،
زا تسا و  هدارالا  ّيوق  نوچ  دـیامن و  داـجیا  ار  هیمرج  ماـسجا  دـناوت  یم  ریغ ، روما  ریبدـت  زا  تغارف  تعیبط و  ملاـع  زا  تقراـفم  زا 

هدارا ار  ءایشا  تروص  دوخ  نهذ  رد  ایند  نیمه  رد  هک  نانچمه  دیامن (  یم  داجیا  دنک  هدارا  هچ  ره  تسا ، هتسر  تعیبط  تالاغتـشا 
ندب نآ  ِدوخ  سفن ، هک  تسا  یندب  ندب ، نآ  هکلب  دنک ، یم  داجیا  شدوخ  ار  دوخ  ندب  ترخآ  هئـشن  رد  اذـل  و  دـنک ) یم  داجیا  و 

(1) .دشاب یم  شدوخ  داجیا  ای  مادعا و  قواسم  نآ ، مادعا  داجیا و  تسا و 
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هّدام مراهچ  دعُب  ناونع  هب  نامز  تّیصخش  ندش  نشور 

نامز دـندرک  یم  روصت  یـضعب  هک  ارچ  .تسا  نامز  تیهاـم  ندـش  نشور  دراد  رب  رد  يرهوج  تکرح  ثحب  هک  یجیاـتن  رگید  زا 
یلقتـسم قولخم  زین  نامز  هک  دـندرک  یم  روصت  سکعرب ، تسرد  یـضعب  تسا و  نهذ  هتخاس  ًافرِـص  درادـن و  یتیعقاو  هوحن  چـیه 

ود ره  لکـشم  هک  دومن  نشور  ار  عوضوم  ناـنچ  نآ  هیلع » هللا  همحر  » اردـصالم .تسا  دوـجوم  دوـخ  يدوـخ  هب  شدوـخ  هک  تسا 
.مینک یم  لقن  ریز  تروص  هب  ار  يو  رظن  ام  .تشگ  نشور  قوف  هشیدنا 

.نهذ رد  رّخأت  مّدقت و  موهفم  زا : تسا  ترابع  نامز  دش ؛ ضرع  ًالبق  هک  نانچ  مه  فلا -

رگید تراـبع  هب  .دراد  تکرح  هک  تسا  يدوـجوم  تسا ، نهذ  رد  دوـجوم  ِرّخأـت  مّدـقت و  قادـصم  نهذ  زا  جراـخ  رد  هـچنآ  ب -
نهذ زا  جراخ  لقتـسم  هدـیدپ  کی  نامز  ینعی  .تسا  تکرح  موهفم ، نآ  یجراخ  قادـصم  هک  تسا  رخأـت  مدـقت و  موهفم  ناـمز ،

.تسین مه  نهذ  هتخاس  موهوم و  دنچره  تسین ،

كاردا نامز »  » ِموهفم ناونع  هب  ًالقتسم  ار  نآ  دنک و  یم  ادج  یجراخ  ئش  زا  ار  رّخأت  مّدقت و  موهفم  دراد  هک  ییاناوت  اب  نهذ ، ج -
نهذ هک  نانچمه  .تسا  نهذ  ّمهم  ّصاوخ  زا  یکی  هک  دوش  یم  هتفگ  عازتنا »  » نهذ لمع  نیا  هب  .دزادنا  یم  رظن  نآ  هب  دیامن و  یم 

تـسا كرتشم  اه  نآ  همه  رد  هچنآ  ینعی  ناشکارتشالا  هبام  دنتـسه ، نهذ  زا  جراخ  رد  هک  همطاف »  » و لوتب »  » و اضر »  » و نسح »  » زا
هک یلاح  رد  دـنک ، یم  قدـص  همطاف »  » و لوتب »  » و اضر »  » و نسح »  » رب هک  یموهفم  دزاس ، یم  ار  ناسنا  موهفم  دـنک و  یم  ادـج  ار 

رد هچنآ 
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اضر و لوتب و  زا  ار  موهفم  نآ  نهذ  دنتـسه و  ناسنا  ینهذ  موهفم  نآ  قادصم  مادـک  ره  هک  اضر  ای  تسا و  لوتب  ای  تسه ،  جراخ 
رد دوجوم  تکرح  زا  ینعی  دهد ؛ یم  ماجنا  رخأت  مدقت و  موهفم  ِِعازتنا  يارب  ار  لمع  نیمه  نیع  نهذ  .تسا  هدرک  عازتنا  ...و  همطاف 

.دهن یم  نامز »  » ار نآ  مان  دنک و  یم  عازتنا  ار  رخأت  مّدقت و  موهفم  جراخ ،

؛ درادـن ینعم  رّخأت  مّدـقت و  تسین ، تکرح  هک  ییاج  سپ  تکرح ؛ زا  هدـش  عازتنا  تسا  یموهفم  ناـمز ، موهفم  نوچ  نیارباـنب  د -
هک یموهفم  ناونع  هب  هّدام  ملاع  رد  نامز  هّدام ، ملاع  دـنم  تکرح  تاذ  هب  هّجوت  اب  و  درادـن ، دوجو  ینعم و  ناـمز  اـج  نآ  رد  ینعی 

.تسا هّجوت  دروم  تسا ، هدرک  عازتنا  تکرح  زا  نهذ 

نامه نامز  نوچ  تسا و  یجراخ  رّخأت  مّدـقت و  نیع  ای  تکرح  نیع  هّداـم  نوچ  ینعی  هّداـم ؛ داـعبا  زا  تسا  يدـُعب  ناـمز ، سپ  ح -
ینعم نامز  تسین ، هّداـم  هک  ییاـج  تسین و  ادـج  هّداـم  زا  ناـمز  سپ  هدرک ، عازتنا  تکرح  زا  نهذ  هک  تسا  رّخأـت  مّدـقت و  موهفم 

.دهد یمن  انعم  مه  نامز  دهد ، یمن  انعم  دُعب  ناکم و  هدام ، ملاع  زا  جراخ  هک  نانچ  مه  سپ  درادن ؛

هب ناسنا  یقیقح  رمع  اذل  تسا و  دوجوم  نامه  تکرح  رادقم  يدوجوم ، ره  ِنامز  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  قوف  قیقد  هتکن  هب  تیانع  اب 
ره ِناـمز  اریز  دوـش ، بوـسحم  ناـسنا  رمع  دـیابن  نیمز  تکرح  و  نیمز ؛ تکرح  هـن  تـسا ، ناـسنا  ناـمه  يدوـجو  تکرحرادـقم 

.دزاس یم  دوجوم  نآ  دوخ  هژیو  تکرح  ار  يدوجوم 
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، دراد یجراخ  ءازا  هب  اـم  هک  تسا  یموهفم  هکلب  تسین ، هتخاـس  نهذ  یمهَو و  موهفم  ناـمز ، موهفم  دـش  ضرع  هک  ناـنچ  مه  و -
تسا نهذ  هتخاس  هن  هک  ناسنا  موهفم  لثم  .تسا  یفسلف  هیناث  تالوقم  زا  هفسالف ، حالطـصا  هب  تسین و  مه  جراخ  نیع  هک  دنچره 

ای جراخ  رد  ناسنا  هک  یلاح  رد  نادرم ، لماش  مه  دوش و  یم  نانز  لماش  مه  ناسنا ، موهفم  هک  ارچ  تسه ، جراخ  رد  نآ  نیع  هن  و 
.درم ای  تسا و  نز 

مَدِق ثودح و  لکشم  لح 

هراشا

، درادن ینعم  نامز  هّدام ، ملاع  زا  جراخ  تسا و  هّدام  ملاع  زا  يدُعب  نامز ، هک  دـش  صخـشم  يرهوج  تکرح  ناهرب  ساسارب  یتقو 
لّوا هک  نیا  هن  تسه ؛ نامز  تسه ، هّدام  ناهج  هک  نیمه  ینعی  دـیآ ، یم  دوجو  هب  ناـمز  هّداـم ، ملاـع  قلخ  اـب  هک  میریگ  یم  هجیتن 

دوجو هب  نامز  لحارم  زا  یکی  رد  هّدام  ملاع  هک  تسین  روط  نیا  سپ  هدـمآ ؛ دوجو  هب  نامز  نآ  رد  هّداـم  ناـهج  ًادـعبو  هدوب  ناـمز 
ثداح  » ای هّدام  ملاع  مینک  روصت  هدـمآ و  دوجو  هب  نامز  نآ  رانک  رد  هدوب ، ناـمز  هک  نیمه  لّوا ، زا  هّداـم  ملاـع  اـی  دـشاب و  هدـمآ 
دوجوم نامز ، اریز  .دشاب  هدمآ  دوجو  هب  نامز  يادتبا  زا  و  دـشاب ، ینامز » میدـق   » ای دـشاب و  هدـش  ثداح  نامز  رد  دـشاب و  ینامز »

دوجو هب  هظحل  ره  هّدام » ناهج  » يرهوج تکرح  قبط  هکلب  دشاب ، هدـمآ  دوجو  هب  نآ  هارمه  ای  نآ و  رد  ناهج ، هک  تسین  یّلقتـسم 
ِنامز تسا و  ثداح  هظحل  ره  هّدام  ناـهج  تفگ : ناوت  یم  سپ  .دوش  یم  دوجوم  هظحل  هب  هظحل  نآ ، وریپ  مه  ناـمز »  » دـیآ و یم 

.تسا ثداح  هظحل  ره  زین  نآ  هب  صوصخم 
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ِهارمه هکلب  هدشن ، داجیا  ینامز  رد  هّدام  ملاع  هک  يروط  نامه  ینعی  تسا ، هدش  داجیا  ناکم  یب  نامز و  یب  رد  هّدام  ملاع  ّلک  سپ 
ناکم نامه  شدوخ  هکلب  هدـشن ، داجیا  یناکم  رد  هک  روط  ناـمه  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  مه  ار  دوخ  ناـمز  دوخ ، ندـمآ  دوجو  هب 

.درک ادیپ  ینعم  نامز  ناکم و  دمآ ، دوجو  هب  هک  نیمه  و  تسا ،

بلق ياوق  يانبم 

حور هچ  ره  سپ  تسا ؛ تکرح  رقف و  نیع  هّدام  ملاع  سکعرب ، تسا ، رارق  ینغ و  نیع  دـنوادخ  دـش ؛ حرطم  هک  ییاـه  ثحب  قبط 
کیدزن هّدام  ملاع  هب  هچ  ره  و  دوش ، یم  داجیا  رتشیب  وا  رد  شمارآ  رارق و  دوش ، رت  کیدزن  وا  هب  دشاب و  هتشاد  هّجوت  ادخ  هب  ناسنا 

؛ دنک یم  تیارس  ناسنا  حور  ناج و  رد  تسا  يرارق  یب  بارطضا و  هک  هّدام  ملاع  مکح  ددرگ ، بلج  ملاع  نآ  هب  شهّجوت  دوش و 
يوس هب  بلق  هّجوت  اب  نوچ  دـبای ، یم  شمارآ  اه  بلق  ادـخ  دای  اب  ینعی  بُولُْقلا » ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرْکِذـِب  ـالَا  :» دـیامرف یم  نآرق  هک  نیا  و 

نیا رد  ناوت  یم  ار  ینید  ياه  هیکزت  هاگیاج  .دوش  یم  داجیا  بلق  رد  ینغ  رارق و  ملاـع  اـب  ّتیخنـس  طاـبترا و  هوحن  کـی  دـنوادخ 
یم کیدزن  رارق  ملاع  انعم و  ملاع  هب  يّدام ، ندب  زا  یعرش  نتفرگ  هلـصاف  اب  هیکزت و  اب  ناسنا  سفن  هنوگچ  هک  دومن  نشور  ثحبم 

.دوش
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تباث هب  ریغتم  طبر  لکشم  لح 

.میزادرپ یم  عوضوم  بناوج  هب  رتشیب  تعسو  اب  سپس  مینک و  یم  حرط  باوج  لاؤس و  حرط  اب  ار  عوضوم  ادتبا 

سپ تسا ،» تکرح  نیع  هّدام  ملاع  رهوج  : » دییوگ یم  هک  لاح  دشاب ؛ ّریغتم  دیاب  ّریغتم ، ّتلع  دنیوگ  یم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لاؤس :
صقن ياپ  تسه ، تکرح  ياپ  اـج  ره  میتفگ  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، تکرح  ياراد  دـیاب  تسا  هّداـم  ملاـع  رهوج  ّتلع  هک  مه  ادـخ 

.درک ضرف  ادخ  يارب  دناوت  یمن  ار  یتفص  نینچ  درادن و  ئش  هک  يزیچ  نتفرگ  ینعی  تکرح  تسه و 

نیع  » ْدوجو نآ  هک  تسا  يدوجو » ، » هّداـم ملاـع  رهوج  هک  دیـشاب  هدـش  هّجوتم  دـیاب  يرهوـج  تکرح  ثحبم  رد  ّتقد  اـب  باوـج :
هب يدوجو  هکلب  دـنا ، هدادـن  يروش  ار  کمن  سپ  تسا ؛ يروش  نیع  ْدوجو  نآ  هک  تسا  يدوجو  هک  کـمن  لـثم  تسا ؛ تکرح »
نآ قلاـخ  اـت  تسا  هدادـن  تکرح  نآ  قلاـخ  ار  هّداـم  ملاـع  رهوج  اذـل  .تسا  يروش  نیع  هبترم ، نآ  رد  دوجو  نآ  هک  دـنا  هداد  نآ 

يارب نتشاد  تکرح  تهج  نیمه  هب  تسا و  تکرح  نیع  دوجو  نآ  هک  هداد  نآ  هب  يدوجو  هکلب  دشاب ، هتشاد  تکرح  مه  شدوخ 
هـشیر هک  دینک  ّتقد  تسا  مزال  .تسام  بولطم  نآ  هک  دـیآ  یم  مزال  قلاخ  يارب  ندوب  دوجو  نیع  هکلب  دـیآ ، یمن  مزال  دـنوادخ 
هّداـم ملاـع  رهوج  هک  تسا  نیا  شرّوصت  زونه  هدـننک  لاؤس  هکارچ  تسا ، يرهوج  تکرح  زا  حیحـص  رّوصت  مدـع  رد  لاؤـس  نیا 

يا هبترم  تکرح ، نیع  ِتاذ  نیا  تسا و  تکرح » طـقف   » هّداـم ملاـع  تاذ  هک  نآ  لاـح  و  تسا ، تکرح  ياراد  هـک  تـسا  يزیچ » »
.دشاب یم  مه  دوجو  هبترم  نیرت  نییاپ  هتبلا  هک  دوجو ، بتارم  زا  تسا 
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اب تسا  ریغتم  ِدوجوم  طاـبترا  یگنوـگچ  هدوـب ، حرطم  رکفت  خـیرات  لوـط  رد  هراوـمه  هک  یلاؤـس  دـیدرک ؛ هظحـالم  هچناـنچ  سپ 
ناوت یم  هک  دنهدب  ار  لاؤس  نیا  باوج  دندرک  یم  یعس  كالفا  شدرگ  قیرط  زا  هتـشذگ  نافوسلیف  .تباث  تسا  یتاذ  هک  دنوادخ 
لاؤس نیا  لکـش ، نیرتابیز  هب  يرهوج  تکرح  ثحب  حرط  اب  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم یلو  دـشن  اه  نآ  بیـصن  مزال  قیفوت  تفگ 

نیع شدوخ  رد  تاذ  نآ  دـنک و  یم  قلخ  ار  هدام  َملاع  تاذ  دـنوادخ  دومن  نشور  دـش ، ضرع  ًـالبق  هک  ناـنچمه  .داد و  باوج  ار 
هدام ملاع  تاذ  رگید  رابتعا  هب  .دنک  رییغت  زین  دنوادخ  دوخ  دـیآ  مزال  ات  دـهد ، رییغت  ار  تاذ  نآ  دـنوادخ  هک  نیا  هن  تسا ، تکرح 

(1) .دنک یم  تفایرد  یتسه  طقف  دوخ  تلع  زا 

طبر ِعوـضوم  ندرک  نشور  نیع  رد  هیلع » هللا  همحر  » اردـصالم تارظن  گرزب  حراـش  هیلع » هللا  همحر  » يراوزبـس يداـهالم  باـنج 
: دیوگ یم  دنک و  یم  حرطم  ار  یقیقد  هتکن  تباث  هب  ریغتم 

اطَْعلا ُّدَْسنَیَف  ِْتْبُثی  نِا  ُْعبَّطلاَو 

(2) اطَبَتْرا َْفیَک  ِلایَّسلا  ِِتباّثلِاب 

نیع نآ  رهوج  دوبن و  يرهوج  هداـم  ملاـع  تکرح  رگا  دـش و  یم  فّقوتم  یهلا  ياـطع  دوبن ، لّوحتم  شدوخ  رد  رهوـج  رگا  ینعی 
هک دوش  یم  نشور  يرهوج  تکرح  رد  هک  یلاح  رد  دـش ، یم  لح  هنوگچ  تباث » قلاـخ   » نیب و  تکرح »  » نیب طـبر  دوبن ، تکرح 

تکرح نیع  يّدام ، رهوج  ِدوجو 
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هب ار  تکرح  دـنوادخ  هک  نیا  هن  تسا ، تکرح  نیع  دوـجو  نآ  دوـخ  دـنک و  یم  هضاـفا  رهوـج  هب  ار  دوـجو  نآ  دـنوادخ  تسا و 
.دیآ شیپ  كّرحتم  قولخم  تباث و  قلاخ  ّتیخنس  مدع  لکشم  دشاب و  دنم  تکرح  مه  شدوخ  دیآ  مزال  هک  دهدب  رهوج 

لوبق يارب  دـنک و  یم  ضیف  لوبق  ضاـّیف ، دوجو  زا  تسا ، رقف  نیع  هک  شا  یتاذ  ناـکما  تهج  هب  هک  تسا  يروط  دّرجم ، دوـجوم 
ضیف لوبق  طیارـش  دیاب  هک  يّدام  دوجوم  ِسکعرب  .درادن  دادعتـسا  هّدام و  ناکم و  نامز و  لیبق  زا  يدادِعا  تاهج  هب  جایتحا  ضیف 

هّوق رگم  تسین  یتروص  چیه  ار  نآ  تسا و  لوبق  فرِص  هک  دنیوگ  یلُوا  ِيالویه  ار  ضیف  نآ  ِلباق  دشاب ، هتـشاد  ار  ضیفُم  ِلعاف  زا 
یمن مهارف  ءاروام  ملاع  زا  ضیف  لوبق  طیارـش  دوبن ، تکرح  نیع  هّدام ، ملاـع  ِيـالُوا  يـالویه  اـی  رهوج  رگا  سپ  .یتروص  ره  ِلوبق 

.دوبن یهلا  ضیف  لوبق  يارب  يا  هنیمز  دش و 

تـسا يدوجو  يّدام  رهوج  دش ؛ ضرع  هکارچ  دروآ !؟ یمرد  تکرح  هب  هنوگچ  دنوادخ  ار  هدام  ملاع  رهوج  دوش  هتفگ  دیابن  سپ 
هب هک  نیا  هن  تسا ، تـکرح  نـیع  شدوـخ  دوـجو ، نآ  دوـمرف و  هضاـفا  هـبترم  نآ  رد  ار  دوـجو »  » نآ دـنوادخ  هـک  تـکرح  نـیع 

، حالطـصا هب  تباـث .» هب  ریغتم  طـبر   » ینعم تسا  نیا  و  هدـش ، رداـص  دوجو  طـقف  قلطم ، دوجو  زا  ینعی  دـشاب ، هدروآ  رد  شتکرح 
، درادـن رهوج  دوجو  زا  يادـج  یّلقتـسم  لعج  هب  جایتحا  رهوج ، رد  تکرح  ینعی  تسا ؛» تکرح  لعج  نامه  رهوج ، ِدوجو  لعج  »
مئاد و قـح  ضیف  هک  دـش  نشور  زینو  رگید ؛ زیچ  نآ » ِتکرح   » تسا و زیچ  کـی  عوـضوم »  » هـک يرهوـج  ریغ  تاـکرح  سکعرب 

مئاد هّدام  ملاع  تسا و  تباث 
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ثداح و هظحل  ره  هدـیدپ  نیا  رگید  فرط  زا  تسا و  ثداح  هظحل  ره  هّداـم  ملاـع  فرط  کـی  زا  سپ  .تسا  هکرحلا  نیع  رییغتلا و 
ار دوخ  دوجو  هّدام ، ملاع  ینعی  ثداح  دوجو  هکارچ  دراد ؛ طابترا  تکرح ، لباق  ریغ  ِتباـث  ِمیدـق  يادـخ  اـب  تکرح ، رد  هظحل  ره 

.ار دوخ  تکرح  هن  دنک ، یم  ذخا  دوخ  قلاخ  زا  تسا  تکرح  نیع  هک 

یم ئـش  ضراع  هک  تسا  یتکرح  نآ ، لاثما  یفیک و  ای  یناـکم  تکرح  لـثم  یعیبط ، تکرح  هک  درک  شومارف  دـیابن  ار  هتکن  نیا 
رداـما .دـنوش  یم  لـئاز  دوخ  عوضوم  زا  هرخـألاب  دنتـسین ، ئـش  یتاذ  یعیبط ، تاـکرح  نوچ  اذـل  یتاذ - تکرح  سکع  رب  دوش - 

سپ تسین ، تکرح  زج  يزیچ  هبترم ، نآ  رد  دوجو  نآ  هک  تسا  يدوجو  ینعی  تسا ؛ تکرح  ناـمه  تاذ ، دوخ  يرهوج  تکرح 
.تسین یندش  لیاز  یضَرَع  تاکرح  لثم 

هدام مَلاع  لماکت  لماع  يرهوج  تکرح 

تکرح لثم  دنک ، یم  نت  هب  ار  يدعب  تلاح  سابل  هدش و  جراخ  یلبق  تلاح  زا  ئش  ینعی  تسه ؛ ْسُبل  ْعلَخ و  یضَرَع ، تاکرح  رد 
، يرهوج تاکرح  رد  یلو  .دیدرگ  يدعب  ناکم  دراو  ات  دیوش  جراخ  یلّوا  ناکم  زا  دیاب  دوخ ، یناکم  تکرح  رد  امـش  هک  یناکم 
اب يّدام  ملاع  رهوج  مه ، تهج  نیمه  هب  دوش و  یم  يدـعب  تروص  يارب  يا  هنیمز  هّوق و  لبقام ، تروص  تسا و  ْسُبل  زا  دـعب  ْسُبل 

صقن ياه  هبنج  زا  ات  تسا  لماکت  لاح  رد  هدام  ملاع  رگید  ترابع  هب  دبای و  یم  تّدش  رمتسم  تروص  هب  الاب ، ملاع  زا  ضیف  لوبق 
.دوش جراخ  دوخ  يدام 
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هدام رد  هراومه  تسین و  ساسحا  لباق  درجم  يوس  هب  هدام  زا  نآ  لامک  ریـس  ارچ  سپ  تسا ، لماکت  لاح  رد  هدام  ملاع  رگا  لاؤس :
؟ تسا تباث  دوخ  ندوب 

هوق مامت  ات  و  تسا ، لعف  هب  هوق  لیدـبت  نیع  ینعی  .تسا  تکرح  نیع  هداـم  ناـهج  رهوج  تاذ و  دـش ؛ ضرع  هک  ناـنچمه  باوج :
ندوب هداـم  زا  ناـهگان  دـنامن  نآ  يارب  يا  هوق  رگید  هک  نیمه  یلو  دراد ، رارق  ندوب  هداـم  تلاـح  رد  دوشن  لیدـبت  لـعف  هب  شیاـه 

هک نیمه  و  تکرح ، نیع  تسا  یتاذ  دراد  هوق  ات  هکلب  دوش ، درجم  مارآ  مارآ  هدام  ملاـع  هک  تسین  روط  نیا  سپ  .دوش  یم  جراـخ 
.تسا يدیدج  رهوج  تاذ و  کی  رگید  تسا ، لعف  هب  لیدبت  ًامامت  شیاه  هوق 

یهلا ضیف  همادا  هناـشن  مه  شیاـقب  دریگ و  یم  ضیف  یهلا  ملاـع  زا  تسا ، لّوحتم  شتاذ  هک  یناـمز  اـت  يّداـم ، دوجوم  رگا  لاؤس :
؟ دنک یمن  تفایرد  یضیف  رگید  دیسر ، ّتیلعف  هب  یتقو  سپ  .تسا 

تسا یضیف  دسر ، یم  هّدام  ملاع  هب  هک  یـضیف  ءاقب ؛» ضیف   » هبترم کی  ردو  تسا  لامک » ضیف   » هبترم کی  رد  یهلا ، ضیف  باوج :
یم همادا  دوخ  ياقب  هب  مه  ضیف ، نیا  قیرط  زا  هّدام  ملاع  هجیتن  رد  دـناسر ؛ یم  دّرجت  هب  دـنک و  یم  جراخ  هّوق  ِصقن  زا  ار  هّدام  هک 
ملاع مد  هب  مد  دوجو  تسا و  ءاقب  ضیف  هکئالم ،) ملاع  لثم   ) دسر یم  تادّرجم  ملاع  هب  هک  یـضیف  یلو  .دبای  یم  لامک  مه  دهد و 

هب انب  اهتنم  تسا ، یمئاد  قح  ضیف  سپ  دوش ؛ یم  هضافا  وا  هب  قولخم  ِدوجو »  » طیارـش نیا  رد  اهتنم  تسا ، یهلا  ضیف  زا  تادّرجم ،
.تسا توافتم  ضیف  نآروهظ  لباق ، طیارش 
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يرهوج تکرح  روهظ  یگنوگچ 

مینک ثحب  میهاوخب  دعب  تسه و  تکرح  میریگب  هجیتن  ات  دوش  یمن  هفاضا  نآ  هب  يزیچ  دنک ، یم  تکرح  نم  تسد  یتقو  لاکشا :
! دریگ رارق  ثحب  دروم  ات  درادن  ّتیعقاو  تکرح  ًالصا  ینعی  نآ ؛ ضَرَع  رد  هشیر  ای  دراد  ئش  رهوج  رد  هشیر  تکرح  نیا 

کی تسا ، تکرح  رد  امـش  تسد  یتقو  اب  ار  تسا  نکاس  امـش  تسد  یتقو  دیتسین و  ییاطـسفوس  امـش  هک  نیا  ضرف  اب  ام  باوج :
نم تسد  هک  یتقو  هب  تبسن  دنک  یم  تکرح  نم  تسد  یتقو  ایآ  : » دیسرپب رگا  مینک : یم  عورش  ار  دوخ  ثحب  دیناد ، یمن  ّتیعقاو 

رد ّتیعقاو  ود  مّود ، تلاح  رد  ریخ ؛ مییوگ : یم  باوج  رد  تسد ؛» یکی  تکرح و  یکی  تسا : هنحص  رد  ّتیعقاو  ود  تسا ، نکاس 
اهتنم تسا ، تکرح  رد  دوخ  تاذ  رد  دشاب ، نکاس  هچ  دشاب و  تکرح  رد  هچ  تسد ، لثم  يّدام ، هدیدپ  نامه  هکلب  تسین ، هنحص 

رد عقاو  رد  امـش  دریذـپ و  یم  ار  ینیا -  اـی  یّمک و  اـی  یفیک و  زا  معا  یـضَرَع -  تکرح  هنوگره  تسا  تکرح  نیع  شتاذ  نوـچ 
ناـکما دوب ، تاـبث  رد  شتاذ  هچناـنچ  دـینک و  یم  رهاـظ  ار  يداـم  هدـیدپ  نآ  كرحتم  تاذ  زا  يا  هرهچ  دوخ  تسد  نداد  تکرح 

زا معا  دـینک ، لیمحت  تادّرجم  رب  ار  یتکرح  هنوگ  چـیه  دـیناوت  یمن  امـش  هک  ناـنچمه  دوش ، اریذـپ  ار  یـضَرَع  تاـکرح  تشادـن 
یم هک  نیا  سپ  .تسین  تکرح  ياریذـپ  شتاذ  نوـچ  درک ، اـج  هباـج  ار  لـقع  دوـش  یمن  ینعی  هریغ ، یفیک و  اـی  یناـکم  تـکرح 

، درادـن تیّعقاو  تکرح  سپ  دـییوگ : یم  هک  نیا  یلو  تسا ؛ تسرد  دـشن ، هفاضا  تسد  هب  يزیچ  تسد ، نداد  تکرح  اـب  دـییوگ 
نداد تکرح  اب  دیشاب  هّجوتم  هکلب  تسین ؛ یتسرد  فرح 
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، دـشن هفاـضا  نآ  هب  يزیچ  ینعی  دـنک ؛ رهاـظ  ار  دوخ  یناـکم ، تکرح  تروص  هب  تسناوت  ئـش ، ِیتاذ  ِتکرح  نآ  عقاو  رد  تسد ،
.تفای روهظ  هنیمز  یتهج  زا  يدام  هدیدپ  نآ  لّوحتم  تاذ  هکلب 

لوکلم نتفرگرارق  قیرط  زج  یّلقتـسم ،  ّتیعقاو  مینک ، یم  هظحالم  ءایـشا  رد  ام  هک  ییاه  گنر  دوش  یم  نشور  کیزیف  رد  لاؤس :
گنر ًالصا  سپ  .مینیب  یم  زبس  ًالثم  ار  حطس  نآ  ام  دنک ، یم  دروخرب  ئش  حطس  هب  گنر  یب  رون  یتقو  هک  دنتسین ، ئش  حطس  ياه 

یضَرَع نیاربانب  دنتـسه ، هوحن  نیمه  هب  مه  ضارعا  ریاس  و  ءایـشا ؛ حطـس  ياه  لوکلم  شیارآ  صاخ  عون  زج  تسین ، يزیچ  ءایـشا 
! میهد تبسن  رهوج  هب  ار  نآ  ِتکرح  میهاوخب  هک  دنام  یمن 

دوخ تایـصوصخ  روهظ  هکلب  تسین ، لقتـسم  تیعقاو  کی  ضَرَع  دییامرف : یم  امـش  عقاو  رد  دـینیب  یم  دـینک  هظحالم  رگا  باوج :
هب ئـش  درک ، دروخرب  ئـش  هب  گنر  یب  رون  یتقو  دییوگ : یم  دعب  دنک ؛ یم  دییأت  يرهوج  تکرح  ار  هتکن  نیا  هتبلا  هک  تسا ، ئش 

هجیتن رد  دنک و  یم  سکعنم  ار  زبس  رون  ًالثم  رون ، کی  بذج و  ار  گنر  یب  رون  زا  گنر  شش  شا  یلوکلم  صاخ  شیارآ  تهج 
 ، ئـش رهوج  تاذ و  دـیاب  هکارچ  دوش ، یم  هداد  باوج  يرهوج  تکرح  اب  ًاقیقد  عوضوم  نیا  .مینیب  یم  گـنر  زبس  ار  ئـش  نآ  اـم 

يارب دنک و  سکعنم  ار  رون  کی  طقف  دشاب و  هتـشاد  دنک ، یم  دعاصتم  گنر  یب  رون  هک  ار  نوتوف  تاّرذ  لوبق  دادعتـسا  تردـق و 
ئـش تاذ  رگا  دشاب و  هتـشاد  ار  گنر  شـش  نآ  لوبق  دادعتـسا  شتاذ  ات  دشاب  لوبق  تکرح و  نیع  ئـش  ات  دـیآ  یم  مزال  راک  نیا 

.دیامن سکعنم  ار  یکی  دنک و  بذج  ار  اهرون  نآ  تسناوت  یمن  تشادن ، ار  یلوبق  نینچ  دادعتسا 
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؟ تسا روط  نیمه  مه  ءایشا  معط  وب و  هلئسم  ایآ  لاؤس :

هک دیراد  هنحـص  رد  دنراد ، یـصاخ  رهوج  ناشدوخ  هک  ار  تاّرذ  معط ، وب و  هلئـسم  رد  امـش  هک  دینکن  شومارف  یلو  یلب ؛ باوج :
دنتسه وب  لماح  تاّرذ  نآ  هک  دیراد  اضف  رد  ار  لکلا  تاّرذ  ُنلُکُدا ، يوب  دروم  رد  امش  ینعی  تسا ؛ معط  وب و  ناشضَرَع  تاّرذ  نآ 

هک تسا  یطیارـش  رد  دوخ  یتاذ  تکرح  رثارب  ئـش  نیا  رهوج  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  لقتـسم  ّتیعقاو  وب »  » ِدوخ هک  تسین  روط  نیا  و 
کی معط  دوخ  هک  نیا  هن  دـیراد ، معط  ياراد  ِتاّرذ  هک  تسا  روط  نیمه  مه  معط  دروم  رد  دـهد ، یم  ناشن  دوخ  زا  ار  ضَرَع  نیا 

.دش ضرع  ًالبق  نآ  مکح  هک  دیرخ  یم  یشورف  گنر  هزاغم  زا  هک  تسا  ییاه  گنر  لثم  دشاب ، لقتسم  هدیدپ 

هّدام ملاع  رد  اه  هدیدپ  عّونت  تّلع 

تسا و گنـس  یکی  رهاـظ ، رد  ارچ  سپ  تسا ؛ تکرح  نیع  رهوج ، نآ  هک  دـنراد  رهوج  کـی  يّداـم  تادوجوم  همه  رگا  لاؤـس :
؟ دنتسین زیچ  کی  همه  و  بوچ ، یکی 

، تسا تکرح  نیع  هبترم  نآ  رد  دوجو  هک  دوجو ، ملاـع  زا  تسا  يا  هبترم  نآ  تسا و  زیچ  کـی  هّداـم  ملاـع  رهوـج  يرآ  باوـج :
ام ندب  تکرح  هک  نیا  لثم  دـنک ؛ یم  رهاظ  ار  دوخ  زا  يا  هرهچ  هلحرم ، نآ  طیارـش  تهج  هب  دوخ ، ِتکرح  زا  هلحرم  ره  رد  اهتنم 

ِفلتخم لـحارم  رثا  رد  اذـل  و  دوش ، یم  رهاـظ  نآ  یناوج  تکرح ،  ناـمه  رثا  رب  هلحرم  کـی  رد  تسا و  كدوـک  هلحرم  کـی  رد 
یفلتخم ياه  هدیدپ  اب  ام  تکرح ، نآ  روهظ  طیارش  تکرح و 
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ملاع یتاذ  ِتکرح  فلتخم  ياه  هرهچ  هّدام ، ملاـع  رد  فلتخم  ياـه  هدـیدپ  : » تفگ ناوت  یم  هملک  کـی  رد  سپ  .میتسه  ور  هبور 
نیرت نییاپ  رد  مه  نآ  دنراد ، رارق  دوجو  زا  هبترم  کی  رد  ناشعّونت  همه  اب  هّدام ، ملاع  ياه  هدیدپ  مامت  تهج  نیمه  هب  و  دنا » هّدام 

.تسین دوخ  رت  نییاپ  هبترم  هب  ضیف  هضافا  أشنم  شدوخ  هبترم ، نآ  رگید  تسا و  ضیف  لوبق  هبترم  هک  هبترم 

سفن داجیا  رتسب  هّدام ، ملاع 

یلو دوش  یم  ثداح  مسج  رتسب  رد  ناـسنا  ِسفن  ینعی   (1)« ءاقَْبلا ُهَِّیناحوُر  ثوُدُْحلا َو  ُهَِّینامْسِج  ُسْفَّنلَا  :» دیوگ یم  اردصالم  لاؤس :
(2) .دنامب یقاب  مسج  نودب  دناوت  یم  ندب ، زا  ییادج  زا  سپ  اذل  تسا و  یناحور  شیاقب 

رگا و  تسا ؟ هّدام  ملاع  مسج و  ناسنا  سفن  ّتلع  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اردصالم  هلمج  نیا  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح 
دوجو هجرد  لولعم  دوش  یم  ایآ  ینعی  دشاب ، هّدام  ملاع  سفن ، لثم  يدّرجم  هدیدپ  ّتلع  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  ایآ  دـشاب ، روط  نیا 

؟ دشاب هتشاد  دوخ  ّتلع  هب  تبسن  يرتالاب 
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زا ار  یناسنا  سفن  دیآ  یم  مزال  مینادن ، اقبلا  هیناحور  ثودحلا و  هینامـسج  ار  سفن  رگا  دـیوگ : یم  هیلع » هللا  همحر  » اردـصالم - 1
ِسفن میریذپب  دیاب  تروص  نآ  رد  میـشاب و  هتـشادن  یملع  رظن  زا  یناسنا  سفن  تالوحت  رب  یهیجوت  میرامـشب و  تباث  اهتنا  ات  ادـتبا 

یبـن سفن  تروص  نیا  رد  دـنا ، تواـفتم  ضارعا  رد  طـقف  دـنا و  تباـث  دوخ  تاذ  رد  یلاـعتم  ناـسنا  کـی  سفن  اـب  كدوک  کـی 
ص 83. ج 4 ، ط 1 ، یلحر ، رافسا ،»  » .تسا يواسم  دوخ  تاذ  رد  يداع  مدآ  کی  اب  (ص ) مرکا

عوجر ص 54  ج 1 ، رـشحلاو » سفنلا  تفرعم   » باـتک هب  دروـم  نیا  رد  هـیلع » هللا  هـمحر  » اردـصالم رظن  زا  لـماک  عـالطا  يارب  - 2
.دییامرف
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ار ناشیا  هلمج  تسا  هتـساوخ  اردصالم ، ینابم  هب  هّجوت  نودب  هدننک  لاؤس  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  اج  نآ  زا  لاکـشا  نیا  باوج :
هک نیا  ینعم  هب  هن  یلو  .تسا  هدش  ثداح  مسج  قیرط  زا  تسا و  ثوُدُْحلا » ُهَِّینامْـسِج   » سفن دیوگ : یم  اردصالم  يرآ  .دـنک  انعم 

ملاـع زا  هراومه  هّداـم  ملاـع  تاذ  دـنک ، یم  نشور  يرهوج  تکرح  ثحبم  هک  روـط  ناـمه  هکلب  تسا ، هّداـم  مسج و  سفن ، ّتلع 
یم انبم  نیمه  ساسارب  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم دوش ، یم  اهر  ًاجیردت  يّدام  ياه  صقن  زا  دـنک و  یم  تفایرد  ضیف  دوخ  ءاروام 

ناضیف ءاروام ، ملاع  زا  هک  یـضیف  ساسارب  ینینج و  طیارـش  رد  نآ ، لّوحتم  تاذ  رتسب  رد  هّدام و  ملاع  رتسب  رد  ناسنا  سفن  دیوگ :
.نآ یقیقح  ّتلع  هن  تسا و  سفن  داجیا  رتسب  هّدعم و  ّتلع  مسج ، ملاع  اردصالم ، رظن  زا  اذل  .دیآ  یم  دوجو  هب  دوش ، یم 

، شّـصاخ طیارـش  نآ  تهج  هب  و  تفرگ ، رارق  ندـش  ناسنا  رتسب  رد  يرهوج  تکرح  ریـسم  رد  یتابن  رگا  هک  تساتـسار  نیمه  رد 
اذل تسا و  ناسنا  هّوقلاب  یلو  تسا  ناویح  لعفلاب  هکدوش  یم  لیدبت  یناویح  هب  درک ، تفایرد  ءاروام  ملاع  زا  ار  ندـش  ناسنا  ضیف 

، یجیردت لامکتسا  هطساو  هب  هک  تسا  یناویح  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  تاتابن  تاناویح و  ریاس  هرمز  رد  ناویح ، نیا  تابن و  نیا 
ناسنا نینج  مه  تهج  نیمه  هب  تسا و  هّوقلاب  ناسنا  لعفلاب و  تابن  ینینج ، طیارـش  رد  و  ینینج ، هرود  رد  ناـسنا  دوش ؛ یم  ناـسنا 
ناویح صوصخم  هک  ار  تکرح  ّسح و  یلو  دنتـسه ، لاّعف  وا  یتابن  ياوق  دنچره  تسین ، ناهایگ  هیقب  هیبش  تسا ، تابن  لعفلاب  هک 

شا یناویح  ياوق  ینعی  تسا ؛ هّوقلاب  ناسنا  لعفلاب و  ناویح  دش ، ّدلوتم  نوچ  و  درادن ، لعفلاب  تسا ،
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طارـص رد  ار  دوخ  رایتخا ، هدارا و  اب  رگا  لاح  تسه ، هّوقلاب  تروص  هب  وا  رد  یناسنا  تـالامک  یلو  تسا ، لاّـعف  دوجوم و  لـعفلاب 
یناسنا بتارم  دناوت  یم  دراد ، نایرج  وا  سفن  رد  ندـب ، هب  سفن  لاصّتا  تهج  هب  هک  يرهوج  تکرح  کمک  هب  داد ، رارق  ّتیناسنا 

.دروآ تسد  هب  ار 

سفن رد  تکرح  هشیر 

ارچ سپ  تسا ؛ هّدام  ملاـع  هب  طوبرم  طـقف  يرهوج  تکرح  هک  هدـشن  هتفگ  رگم  و  تسین ؛ دّرجم  ناـسنا  سفن  اـی  حور  رگم  لاؤس :
!؟ دبای یم  لامکتسا  يرهوج  تکرح  رثا  رد  زین  ناسنا  سفن  هک  دوش  یم  هتفگ 

دّرجت ياراد  لـقع ، سکعرب  سفن  هک  تسا  نیا  لـقع  اـب  سفن  قرف  اـهتنم  تسا ، هّداـم  هب  طوبرم  يرهوـج  تکرح  يرآ ؛ باوـج :
سفن رد  يّداـم ، دوجوم  کـی  ناونع  هب  ندـب  مکح  هجیتـن  رد  تسا و  دوجوم  نآ  رد  ندـب  هب  ّقلعت  هوـحن  کـی  اذـل  تسا و  یبـسن 

بجوم دراد و  ناـیرج  سفن  رد  دراد ، قـّلعت  ندـب  هب  زوـنه  سفن  یتـقو  اـت  هّداـم  ِيرهوـج  تکرح  تلاـح  نیا  .دـنک و  یم  تیارس 
.دبای یم  تّدش  يرهوج  تکرح  نیا  رثا  رد  سفن  دوش و  یم  سفن  يرهوج  لامکتسا 

یم مک  ندب  هب  شقّلعت  هبنج  مارآ  مارآ  دنک ، یم  ادـیپ  هک  يدوجو  تّدـش  رثا  رد  تفرگ ، رارق  ّتیدوبع  طارـص  رد  سفن  رگا  لاح 
ملاع زا  ًارایتخا  دـنک و  یم  دوخ  بیـصن  يرایتخا  توم  هوحن  کـی  تلاـح  نیا  رد  ددرگ و  یم  رتشیب  ـالاب  ملاـع  هب  شهّجوت  دوش و 

رد دوخ  یتاذ  ِيرهوج  تکرح  زا  دادن و  رارق  ّتیدوبع  طارص  رد  ار  دوخ  رگا  یلو  دنک ، یم  ریس  رارق  ملاع  هب  تکرح 
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؛ دراد ءاروام  ملاع  يوس  هب  ریـس  دهاوخب ، وا  هک  نآ  نودب  وا  ِیتاذ  ِيرهوج  تکرح  زاب  درکن ، هدافتـسا  ءاروام  ملاع  هب  هّجوت  ریـسم 
ملاع دراو  یتقو  یطیارـش  نینچ  رد  دـیآ و  یم  دوجو  هب  وا  یعیرـشت  ای  يرایتخا  تهج  اب  ناـسنا  ینیوکت  تهج  نیب  يّداـضت  اـهتنم 

باذع اذل  تسا و  هدرکن  هدامآ  یملاع  نینچ  يارب  ار  دوخ  درادن و  ملاع  نآ  اب  طابترا  تهج  ار  مزال  یگدامآ  شحور  دش ، تمایق 
.دوش یم  وا  بیصن  یتمایق  ياه 

يرهوج تکرح  رظنم  رد  قالخا  يانبم 

هب ینعی  نامز ، هب  میوش ، کـیدزن  هّداـم  ملاـع  هب  هچره  تفگ : اـم  هب  هّداـم  ملاـع  ِيرهوج  تکرح  دـیدومرف ؛ هظحـالم  هک  ناـنچمه 
هک یملاع  میوش ؛ یم  کیدزن  ناکم  نامز و  قوف  یملاع  هب  میریگب ، هلصاف  هّدام  ملاع  زا  هچره  میا و  هدش  کیدزن  هدنیآ  هتشذگ و 

هدنیآ هتشذگ و  رگید  يریبعت  هب  میوش و  یم  کیدزن  نامز  یب  ماقم  هب  عقاو  رد  دنرادن ، هلصاف  رگیدمه  زا  هدنیآ  هتشذگ و  نآ ، رد 
رضاح ناسنا  دزن  رد  هظحل  کی  رد  هدنیآ  هتـشذگ و  دوش و  یم  عمج  ام  شیپ  رد  تلاح  نآ  رد  تسین ، عمج  لباق  هّدام  ملاع  رد  هک 

راتفر ناج و  رب  ار  دحَا  ترـضح  مکح  هک  نیا  تسا و  نآ  مکح  هّدام و  ملاع  زا  نتفرگ  هلـصاف  يروضح ، نینچ  طرـش  دـشاب و  یم 
دـش دهاوخ  عمج  وا  شیپ  رد  یتسه  همه  دزرو ، رارمتـسا  دوخ  ِدیحوت  ردو  دوش  رت  يدیحوت  بلق ، هچره  ینعی  مییامن ؛ مکاح  دوخ 

دیامن یم  رضاح  دوخ  شیپ  رد  تسا  اه  نامز  نیرترود  ای  طاقن و  نیرترود  رد  هک  ار  هچنآ  دنک و  یم  ادیپ  ترثک  ملاع  رب  هطاحا  و 
يدحا مکح  تیمکاح  يارب  قالخا  دیاقع و  رد  نید  تاروتسد  و 
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قیرط نیا  زا  .ددرگ و  یهلا  برق  هتـسیاش  دریگ و  رارق  دوخ  ِینادـحو  ياه  هبنج  تیمکاح  تحت  ناـسنا  يداـم  ياـه  هبنج  اـت  تسا 
.دشاب نافرع  يوس  هب  یلپ  دناوت  یم  يرهوج  تکرح  ناهرب  هک  تسا 

يرهوج تکرح  أبس و  هکلم  تخت  لاقتنا  عوضوم 

هک دـش  نشور  تسا و  يدـیدج  ملاع  هظحل  ره  هّدام  ملاع  هک  دـش  نشور  تسا و  تکرح  نیع  هّدام ، ملاع  هک  میدـش  هّجوتم  یتقو 
ترثک ملاع  يدابم  هب  دناوت  یم  دیـسر ،  تدـحو  هب  درک و  هیکزت  یناسنا  رگا  لاح  دـنک ، یم  داجیا  ار  هّدام  ملاع  هظحلره  دـنوادخ 
هقطنم رد  ًالثم  تمـسق -  نالف  رد  هک  هّدام  ملاع  زا  یتمـسق  دنک  هدارا  یناسنا  نینچ  رگا  لاح  .دنک  فّرـصت  نآ  رد  دوش و  کیدزن 

رون لـثم  تسا ؛ هدرک  هدارا  وا  هک  دوش  یم  نینچ  دـنک  شزیر  میلـشروا - رد  ًـالثم  رگید - تمـسق  نـالف  رد  دـنک  یم  شزیر  نمی -
هک دوبن  روط  نیا  سپ  .میزادـنیب  يرگید  ناکم  رد  میزادـنیب ، ناکم  نیا  رد  هک  نیا  ياج  هب  تسا و  اـم  تسد  رد  هک  يا  هّوق  غارچ 
یم هکارچ  داد ، تکرح  داـیز  تعرـس  اـب  ار  تخت  نآ  دروآ ، میلـشروا  هب  ار  أبـس  هکلم  تخت  اـیخرب » نب  فصاـع   » ِترـضح یتـقو 

، ینز مهرب  مشچ  هک  نآ  زا  لبق  نامیلس ! يا  امش  يارب  ار  تخت  نآ  نم  ینعی ؛  (1)« َُکفْرَط َْکَیِلا  َّدَتْرَی  ْنَا  َْلبَق  ِِهب  َکِیتا  اَنَا  : » دیامرف
تخت نآ  دوجو  يرهوج ، تکرح  ثحب  قبط  ایخرب » نب  فصاع   » ِترـضح سپ  .نامز  زا  هظحل  ره  تشذگ  زا  لبق  ینعی  مروآ ؛ یم 

.دراد شزیر  میلشروا  رد  دنک ، شزیر  نمی  رد  هک  نآ  ياج  هب  ار 
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شندب شزیر  يدابم  رد  دـناوت  یم  وا  دـهد ، یم  ییاناوت  نینچ  یـسک  هب  دـنوادخ  یتقو  دوب ؛ هّجوتم  دـیاب  زین  ضرالا  ّیط  دروم  رد 
.دهد شزیر  تساوخ ، اجره  ار  شندب  دنک و  فّرصت 

یکولـس و مهم و  لـئاسم  زا  يرایـسب  هک  نیا  رب  هوـالع  يرهوـج  تکرح  ثحبم  مینادـب  هک  تسا  نیا  ریخا  تاـکن  حرط  زا  روـظنم 
.دوش هتخادرپ  نآ  هب  رتشیب  هچره  قّمعت  اب  هک  نآ  دیما  هب  دهد ، یم  ناشن  هار  ناسنا ، حالصا  تهج  دیامن ، یم  نییبت  ار  یتفرعم 

نافرع رظنم  رد  يرهوج و  تکرح  رظنم  رد  ناهج 

: هک دننک  یم  فیصوت  نینچ  دوخ  رظنم  رد  ار  ناهج  افرع 

رگا

ياج زا  يریگرب  ار  هّرذ  کی 

للخ

ياپارس ملاع  همه  دبای 

رگا تسا و  دـحاو  ئیـش  کـی  ملاـع ، هعومجم  هّرذ و  کـی  تقیقح  اذـل  تسا و  میکح  يادـخ  تمکح  روـهظ  ملاـع  همه  هک  ارچ 
.ددرگ یم  مودعم  ملاع  همه  دوش  مودعم  هّرذ  تقیقح 

همه

ناشیا زا  وزج  کی  هتشگرس و 

نورب

ناکما ّدح  زا  اپ  هداهنن 

، دننک کیدزن  هاگراب  نآ  هب  ار  دوخ  دنریگ و  هرهب  قح  ضیف  زا  ات  دنا  هدرک  زاب  ناهد  دنراد و  نیملاعلا  بر  يوس  هب  ریس  ملاع  همه 
يراـس تبحم  نیا  ملاـع ، هّرذ  ره  رد  تسا و  هدوب  راـهظا  روهظ و  ِتبحم  فَرُْعا » ْنَا  ُْتبَبْحَاَـف   » بجوم هب  ملاـع  داـجیا  ببـس  نوـچ 

: هک يروط  هب  .یقیقح  ءدبم  بلاط  دنا و  قشع  تبحم و  هتشگرس  ملاع  همه  سپ  .تسا 

وت

دنا سبح  ریس و  رد  ًامئاد  ییوگ 

هک
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دنا ْسبل  علَخ و  نایم  هتسویپ 
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رد لوفا  زا  ار  اه  نآ  دـنا و  هدـش  رقتـسم  ْدوجو  رد  یناـمحر ، ِسَفَن  فرط  زا  یمئاد  ضیف  اـب  دـنا ، مدـع  دوخ  تاذ  رد  هک  نیا  اـب  و 
.دراد یم  هگن  دوخ  تیمدع 

همه

مارآ رد  مئاد  شبنج و  رد 

هن

ماجنا هن  ادیپ ، یکی  ِزاغآ 

.ییاهتنا هن  دراد و  ییادتبا  اه  نآ  تکرح  هن  دنا و  فقوتم  صاخ  یتلاح  ای  یناکم  رد  هن  دنا و  لوحتم  دوخ  تاذ  رد  اذل  و 

همه

هاگآ هتسویپ  دوخ  تاذ  زا 

زو

هاگرد هب  ات  هدرب  هار  اج  نآ 

دندوخ قلاخ  لامک  هجوتم  مه  دوخ و  صقن  هب  هاگآ  مه  ملاع  تاّرذ  همه  تسه ، تایح  ملع و  دشاب  دوجو  اج  ره  هک  نیا  مکح  هب 
.دنا هدرک  هشیپ  دوخ  قلاخ  يوس  هب  ریس  اب  ار  دوخ  لامک  يوس  هب  ریس  اذل  و 

هب

ناهنپ هّرذ  ره  يا  هدرپ  ریز 

لامج

ناناج ِيور  يازف  ناج 

هب ناهد  ْدوجو  مامت  اب  تسوا و  لامج  ياشامت  لاح  رد  هّرذ  ره  تسا و  ناهنپ  تسود  ترضح  يازف  ناج  لامج  يا  هّرذ  ره  ریز  رد 
.دنک یم  یبوک  ياپ  وا  يوس  هب  هناقشاع  دشون و  یم  وا  زا  هدرک و  زاب  وا  يوس 

وت

يدینش یظفل  یمه  َملاع  زا 

نافرع ات  ناهرب  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 142زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


ایب

؟ يدید هچ  َملاع  زا  هک  وگرب 

.دوش یم  وا  يوس  هب  دریگ و  یم  وا  زا  ناناج ، ترضح  يوس  هب  تسا  تکرح  روش و  رسارس  َملاع  هک  ارچ 

هچ

ینعم ای ز  تروص  یتسناد ز 

هچ

؟ ایند تسا  نوچ  ترخآ ، دشاب 

یم هک  تسین  دوجوم  نونکا  مه  تسا  ترخآ  نامه  هک  نطاـب  نآ  اـیآ  تسا ؟ نآ  نطاـب  لاـمج  ملاـع  رهاـظ  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ 
َنوُمَْلعَی : » دیامرف

اًرِهاَظ
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رد .دـنا  تلفغ  رد  نآ  نطاب  زا  دـنا و  هجوتم  ار  ییایند  تایح  رهاظ  اـه  نیا  ینعی   (1)« َنُوِلفاَغ ْمُه  ِهَرِخْآلا  ِنَع  ْمُهَو  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  َنِّم 
.دنرادن هجوت  نآ  هب  اه  نآ  یلو  تسا  دوجوم  نونکا  مه  يزیچ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  تلفغ »  » هژاو هک  یلاح 

: دیامرف یم  همادا  رد 

نیمه

يدید هک  رخآ  ناهج  دَْوبَن 

هن

؟ يدینش رخآ  نورِْصُبتالام 

الَف : » دومرف دنوادخ  هک  نیا  هن  رگم  .دریگ  یم  رارق  ّسح  مشچ و  ضرعم  رد  ادتبا  رد  هک  تسین  يرهاظ  نیمه  ناهج  هک  نادب  سپ 
.دینیب یمن  هچنآ  دینیب و  یم  امش  هچنآ  هب  دنگوس  ینعی   (2)« نورِْصُبت اَم ال  َنورِْصُبت َو  اِمب  ُمِْسُقا 

وت

تسا لایخ  ندید  نیا  یباوخ و  رد 

ره

تسا لاثم  يو  زا  يا  هدید  هچنآ 

هولج روهظ و  تسور ، هبور  نآ  اب  هک  يرهاظ  نیا  هک  تسین  هجوتم  تسا و  باوخ  رد  دشاب  هتشادن  ملاع  نیا  نطاب  هب  ریـس  ناسنا  ات 
.تسا رادیاپ  لصا و  نآ  هک  تسا  ینطاب 

هب

رادیب وت  يدرگ  نوچ  رشح  حبص 

ینادب

رادنپ تسا و  مْهَو  همه  ناک 

، اه ندـید  ریثک  نیا  اه و  ندـید  هناگود  نیا  هک  يوش  یم  هجوتم  ینیوکت -  هچ  يراـیتخا و  هچ  ندُرم ، هوحن  ره  هب  يدرُمب -  نوچ 
ینعی  (3)« اوُِهبَْتنااوتاَم اذِاَف  ماِین  ُساّنلَا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچنانچ  .دوب  لایخ  ياـه  يزاـب  تهج  هب  همه  همه و 

.دنوش یم  رادیب  دنریمب ، نوچ  دنا و  باوخ  رد  نونکا  مه  مدرم 
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هیآ 7 مور  هروس  - 1
تایآ 38 و 39 هقاحلا  هروس  - 2

.43 ج4 ، راحب ، - 3
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وچ

ْلَوْحَا مشچ  لایخ  دزیخرب 

نیمز

لّدبم ددرگ  نامسآ  و 

رون هب  نینوک  دیسر  دیحوت  ماقم  هب  کلاس  یتقو  یلو  دنیب ، یم  ات  ود  ار  رهاظ  نطاب و  ملاع ، نطاب  زا  تلفغ  تهج  هب  نیب ، ود  ِمشچ 
ِضْرَـألا َْریَغ  ُضْرَـألا  ُلَّدَُـبت  َمْوَـی   » هـمیرک دوـش  یم  قَـقحم  دـبای و  یمن  هنحــص  رد  ار  موـّیق  ّیح  زج  ددرگ و  یم  وـحم  تینادـحو 

يارب همه  دوـش و  یم  نیزورما  نیمز  نامـسآ و  ریغ  نـیمز ، نامـسآ و  هـک  يزور  ینعی ؛  (1)« ِراَّهَْقلا ِدِـحاَْولا  ِهّلل  ْاوُزََربَو  ُتاَواَمَّسلاَو 
: هک ارچ  .دش  دهاوخ  وحم  زیچ  همه  راّهق ، دحاو  زج  لاح  نآ  رد  اذل  .دنک و  یم  زورب  راّهق  دحاو  يادخ 

وچ

رهچ تدیامنب  ناهج  دیشروخ 

دنامن

رهم هم و  دیهان و  رون 

: سپ .دنامن  يزیچ  رگید  دیامن ، خر  کلاس  بلق  هنییآ  رد  يدحَا  تاذ  رون  نوچ  يرآ ؛

نادب

یناوت یم  ندرک  هک  نونکا 

وچ

(2) یناد هک  هگ  نآ  دوس  هچ  یناوتن 

ندش فوشکم  ناکما  حیحص ، كولس  قیرط  زا  هداد  رارق  وت  رد  دنوادخ  هک  یتیعماج  تهج  هب  ناسنا  يا  سپ  دیامرف : یم  اهتنا  رد 
ییامن و یناف  يدـحا  تاذ  تایلجت  وترپ  رد  ار  يزاجم  ياه  یتسه  ینک و  ریـس  یتوکلم  هفیطل  ملاوع  رد  اـت  تسه  وت  يارب  قیاـقح 
، ینک هریثک  روما  لوغـشم  ار  دوخ  ییاـین و  نادـیم  هب  تسا  رـسیم  تیارب  راـک  نیا  هک  تصرف  نیا  رد  رگا  هک  ینیبـب ، قح  هب  ار  قح 

.دنام یهاوخ  مورحم  هشیمه  يارب  تفر  تصرف  یتقو 
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هیآ 48 میهاربا  هروس  - 1
.دش هدروآ  يرتسبشدومحم  خیش  زار  نشلگ  زا  هنومن  ناونع  هب  راعشا  نیا  - 2
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هئارا نآ  زا  تسرد  يریـسفت  ًایناث : .درگنب  لد  مشچ  اب  ار  ملاع  لوحتم  نطاـب  ًـالوا : دراد  یعـس  فراـع  دـیدومرف ؛ هظحـالم  هچناـنچ 
تمایق ياتسار  رد  و  دبایب ، رون  رسارس  ار  ضیفم  ضاّیف و  ضیف و  دنیـشنب و  اشامت  هب  يدحَا  تدحو  رون  رد  ار  تارثک  همه  دیامن و 

.درادرب ماگ  دوخ  ِيرایتخا 

لوحتم تاذ  هجوتم  لقع  یتقو  هک  ارچ  .كولـس  هاگن و  نینچ  يوس  هب  تسا  یحیحـص  سردآ  يرهوج  تکرح  ثحب  میدـقتعم  ام 
یتقو و  دوش ، یم  چـیه  دوش ، هتفرگ  نآ  زا  الاب  ملاع  ضیف  هظحل  کی  رگا  تسا و  زاین  رـسارس  تاذ ، نیا  دـیمهف  دـش و  هداـم  ملاـع 

رد دنیبب و  بلق  دیمهف ، لقع  ار  هچنآ  دیامن  یم  یعـس  دنک ، یم  ریـس  رترب  یماقم  يوس  هب  لعف ، هب  هوق  لیدبت  اب  دراد  ناهج  دـیمهف 
هللاءاش نإ  .تسا  هدیسر  دصقم  هب  سردآ  نیا  کمک  هب  لاح  نیا 

ناتیارب يرتشیب  قمع  رد  هلئسم  دیـشاب  لیام  هچنانچ  نیقیّدص ، ناهرب  ثحبم  يرهوج و  تکرح  ثحبم  يور  رب  ّتقد  زا  سپ  رّکذت :
نآ همجرت  هب  ای  دـنا و  هدرک  حرط  رافـسا  دلج 8 و9  رد  اردـصالم  هک  دـییامرفب  لابند  ار  سفنلا  تفرعم  ثحابم  دـیاب  دوش ، نشور 

.دییامرف عوجر  رشحلاو » سفنلا  تفرعم   » ناونع تحت 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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عبانم

« هیلع هللا  همحر  » اردصالم هعبرا ،» رافسا  - » 1

هعبرا رافسا  ات 9  تادلجم 5  حرش  یلمآ ،» يداوج  هللا  تیآ  سورد  - » 2

ینایتشآ نیدلا  لالجدیس  اردصالم ،» یفسلف  ءارآ  لاح و  حرش  - » 3

« هیلع هللا  همحر  » يرهطمدیهش نامز ،» تکرح و  - » 4

« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع  مسیلائر ،» شور  هفسلف و  لوصا  - » 5

اردصالم بیغلا ،» حیتافم  - » 6

یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  يرهوج ،» تکرح  رب  يا  هلدا  - » 7

شورس میرکلادبعرتکد  ناهج ،» مارآان  داهن  - » 8
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

دلج 8 و 9) رافسا  حیقنت  همجرت و   ) رشحلا سفنلا و  تفرعم  · 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

انعم ملاع  هب  يا  هچیرد  هزور ،  · 

سفنلا تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

ادخ اب  ندش  هناگی  هام  بجر ،  هام  · 

اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

همان 31) هغالبلا ، جهن  مالسلا -  مهیلع  نسح  ماما  هب  یلع  ترضح  همان   ) دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  یخیرات  روضح  هفسلف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

مالسلا اهیلع  همطاف  يردقلا  هلیل  ماقم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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